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DİQQƏT 

 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Kitabda Azərbaycan mühacir ədəbiyyatşünaslığının 

problemləri, inkişaf yolları və milli-mənəvi fikir xəzinəsinə 

verdiyi töhfələr müəyyənləşdirilmişdir. ”Azərbaycan Yurd 

Bilgisi” jurnalı Azərbaycan mühacirətinin digər mətbu 

orqanları ilə müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirilmiş, onun 

qaldırdığı əsas problemlər, yeni elmi kəşflər  haqqında geniş 

məlumat verilmişdir. 

   Əsərdə jurnalın yaradıcısı və naşiri, İstanbul Universitetinin 

professoru, dünya miqyasında tanınan türkoloq-alim Əhməd 

Cəfəroğlunun zəngin elmi irsi ilk dəfə olaraq Azərbaycan elmi 

fikrinin ayrılmaz hissəsi kimi şərh edilmişdir. 

1995-ci ildə işıq üzü görmüş bu kitab Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin təqdimatı ilə “Ən yaxşı elmi-tədqiqat əsəri” 

nominasiyasında “Humay-96” mükafatı ilə təltif olunmuşdur. 

 

Şəlalə Həsənova. “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”. Təkrar və 

əlavələr olunmuş nəşr. “Letterpress” nəşriyyar evi. Bakı, 2014, 

səh.251  
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Eлми тяравятини  итирмяйяn ясяр 

 

Мцстягиллийимизин илк илляриндя «Ядябиййат гязети»ндя 

чап олунмуш мягаляляримдян бири «Низами Ъяфяроьлу» имзасы 

иля эетмишди.  Щямин иллярдя Бакыда олан эюркямли тцрк дилчиси 

Ящмяд Биъан Яръиласун мягаля иля таныш  олдугдан сонра 

мяндян сорушду ки, “Ящмяд Ъяфяроьлунун гощумусан?”. 

Сюзцн доьрусу, ня «Hə», ня дя «Yох» ъавабы веря билдим. 

«Hə» демяк йалан оларды, «Yох» демяйя дя дилим эялмяди. 

Бакы Дювлят Университетинин Тцрколоэийа кафедрасындакы 

щямин эюрцшдя Ящмяд Биъан Яръиласун юз бюйцк хоъасы 

Ящмяд Ъяфяроьлудан чох бюйцк бир мящяббятля эениш сющбят 

еляди. Онун тцрколожи  ерудисийасындан,  йцксяк елми 

тяфяккцрцндян, мярдлийиндян, ъясарятиндян, ялиачыглыьындан, 

тялябяляриня тялябкарлыьы иля йанашы  щяр ъцр гайьы 

эюстярмясиндян данышды. Вя ону да ялавя етди ки, хоъанын 

йетишдирдийи щяр бир тцркологда Азярбайъана хцсуси мцнасибят, 

ичдян эялян севэи вар. 

Ящмяд Ъяфяроьлу щаггындакы бу хош сюзляри бир гядяр 

сонра башга бир эюркямли тцрк дилчиси Осман Фикри Сяртгайанын 

дилиндян дя ешитдим. О да хоъанын севимли тялябяси олмушду. 

Щям Ящмяд Биъан Яръиласунун, щям дя Осман Фикри 

Сяртгайанын сющбятляриндян беля мялум олду ки, Ящмяд 

Ъяфяроьлу бцтцн елми-интеллектуал сявиййяси, мцдриклийи иля 

бярабяр, щям дя цряйийумшаг, емосионал, бунунла беля  

габаьындан йемяйян бир инсан имиш… Чох севдийи истедадлы, 

чалышган, анъаг касыб бир тялябясиня щяр ай юз ъибиндян 

тягацд верирмиш. Неъя олурса, щямин тялябя хоъанын 

нязяриндя ня ися «бюйцк бир гялят еляйир». Вя хоъа щирсляниб 

ону говур.  Кцсцб-эедян тялябянин щеч тягацд вахты чатанда 

да пул далынъа эялмядийини эюрян хоъанын цряйи йумшалыр, 
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йолдашларындан она Эянъя лящъяси iля исмарыş эюндярир ки, «о 

кюпяйоьлусуна дейин ки, кцсцб-кцсцб, щеч олмаса, вахтында 

эялиб пулуну алсын». 

Артыг нечя иллярдир ки, щяр dəfə Истанбулда оланда имкан 

тапан кими дцнйа шющрятли тцрколог Ящмяд Ъяфяроьлунун 

чалышдыьы  Истанбул Университетиня эедиб, онун эяздийи 

дящлизлярдя  долашыр, мяшщур китабханасына баш чякир, дюня-

дюня вяряглядийи кющня китабларыны нязярдян кечирирям. Вя 

тарихин мцряккяб, аьыр дюнямляриндя мцщаъир щяйаты 

йашамасына ряьмян мянсуб олдуьу етносун (миллятин) дилинин 

мцкяммял бир тарихини («Тцрк дилинин тарихи»ни) йазмыш бюйцк 

алимин рущуна цряйимдя шцкранларымы билдирмякдян сонсуз 

мямнунлуг дуйурам. 

…Азярбайъан дювлят мцстягиллийи газандыьы илк иллярдян 

мцщаъирляримизин чохтяряфли фяалиййятляринин, бядии йарадыъылыгдан 

башламыш сийаси мцъадиляйя гядяр, юйрянилмяси эениш мигйас 

алмышдыр ки,  бу, тамамиля тябиидир. Ян азындан она эюря ки, 

Азярбайъан халгынын милли юзцнцдярк тарихини  Няриман 

Няримановун, Ъялил Мяммяdгулузадянин, Щцсейн Ъавидин, 

Сямяд Вурьунун, Цзейир Щаъыбяйовун, Ъяфяр Ъаббарлынын, 

Микайыл Мцшфигин… тяръцмейи-щалындан кянарда тясяввцр 

етмяк мцмкцн олмадыьы кими, Яли бяй Щцсейнзадянин, 

Мяммяд Ямин Рясулзадянин, Алмас Илдырымын, Ящмяд 

Ъяфяроьлунун… тяръцмейи-щалындан кянарда да тясяввцр 

етмяк мцмкцн дейил. 

Танынмыш ядябиййатшцнас Шялаля Щясянованын ясасы 

Ящмяд Ъяфяроьлу тяряфиндян гойулмуш «Азярбайъан йурд 

билэиси» мяъмуясиня (1932- 1934) щяср олунмуш бу китабы  илк 

дяфя,  тяхминян, ийирми ил бундан яввял 1995- ъи илдя кирил 

ялифбасы иля няшр  олунмушдуr. «Мцщаъирят ирсимиздян сящифяляр» 

адланан щямин няшря йаздыьы  «Эедянлярин гайытмасы» башлыглы 

юн сюздя эюркямли ядябиййатшцнас Вилайят Гулийев эюстярир ки, 

«Шялаля Щясянованын мцщаъир ядябиййатымызын ян санбаллы 
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нцмуняляриндян бири олан «Азярбайъан йурд билэиси» журналы вя 

онун нашир- редактору, профессор Ящмяд Ъяфяроьлу щаггында 

йаздыьы бу мараглы китаб йахын тарихи кечмишимизин даща бир 

гаранлыг дюврцня ишыг салыр, халгымызын даща бир щагсыз 

унудулмуш бюйцк оьлуну йенидян милли мядяниййят 

хязинямизя гайтарыр». 

Шялаля ханым ийирми илдян сонра щямин китабыны 

мцяййян ялавялярля «Мцщаъир  ирсимизин «Йурд билэиси» ады  иля 

йенидян охуъулара тягдим едир. 

 Еля билирям ки, буна бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Щяр шейдян яввял она эюря ки, Шялаля Щясянованын 

ейни заманда намизядлик диссертасийасы кими мцдафия олунмуş 

ясяри зянэин фактлар, кифайят гядяр мцкяммял мцгайисяляр вя 

цмумиляшдирмяляр ясасында йазылмышдыр. Мцяллиф Азярбайъанда  

илк дяфя олараг Ящмяд Ъяфяроьлунун «Азярбайъан йурд 

билэиси» мяъмуясинин няшр тарихини, ядяби-тарихи, мядяни-идеоложи 

проблематикасыны арашдырмыш, мяъмуядя йер алан  материаллары 

идейа-мязмун бахымындан мцгайисяли тящлил етмиш, 

цмумиййятля, «Йурд билэиси»нин милли иътимаи фикир тарихимиздяки 

йерини мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр. Одур ки, елми тяравятини  

щеч заман итирмяйяъяk беля бир ясярин вахташыры олараг няшр 

едилмяси, щеч шцбщясиз, зяруридир. 

Икинъиси, няшриндян нечя илляр кечмясиня бахмайараг, 

Ящмяд Ъяфяроьлунун елми йарадыъылыьы, иътимаи-сийаси вя 

идеоложи фяалиййяти щаггында няинки бу сявиййядя, цмумян еля 

бир ъидди елми тядгигат иши мейдана чыхмамышдыр. 

Лакин мян яминям ки, эяляъякдя щямин мювзуда  

мараглы арашдырмалар апарылаъагдыр, бунунла беля Шялаля 

Щясянованын ясяри илк фундаментал тядгигат олараг щеч заман 

елми иътимаиййятин диггятиндян кянарда галмайаъагдыр. Вя 

«Азярбайъан щцдудларындан кянарда няшр олунан мцщаъир 

мятбуат органларынын биринин тимсалында мцщаъир 

ядябиййатшцнаслыьынын проблемлярини, инкишаф йолларыны вя онун 
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милли-мяняви фикир хязинясиня вердийи тющфяляри 

мцяййянляшдирмяйя чалышмыш» (Шялаля Щясянова) мцяллифин 

«Мцщаъир ирсимизин «Йурд билэиси» китабынын  мцасир ялифбада 

йени няшри эянъ ядябиййатшцнасларын йетишмясиня бир дярслик 

кими дя хидмят етмякля  ящямиййятли тясир эюстяряъякдир. 

 

 

Низами Ъяфяров,                                                              

AMEA-nın müxbir üzvü,                                                                            

professor  

                                                                           

2014-cü il 
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Gedənlərin qayıtması 

 

     Son illər itirdiklərimiz çoxdur - barlı-bəhrəli torpaqlarımız, 

tarix və mədəniyyət abidələrimiz, neçə-neçə qəhrəman 

övladlarımız… 

 Amma bu dəhşətli itkilərin müqabilində 

qazandıqlarımız da var - Vətəndən didərgin salınmış böyük 

həmvətənlərimiz, mədəni-mənəvi irsimiz, yasaqlanmış fikir və 

duyğularımız geri qayıdır… 

 Tarix itkilərin və qazancların daimi, arasıkəsilməz 

əvəzlənməsindən ibarətdir. Yəqin ki, son illərin dəhşətli 

itkilərinin qarşılığında qazandıqlarımız olmasaydı, bu itkilərin 

ağrı-acısını daha qorxunc şəkildə hiss edərdik. Təsəllimiz 

qayıdanlardır. 

              Qürbətdə həyatlarının son dəqiqəsinə qədər 

Azərbaycan eşqi ilə yaşayan, Vətənin azadlığı, müstəqilliyi 

uğrunda mübarizə aparan mühacir siyasi xadimlər,  yazıçılar,  

şairlər,  alimlər uzun illərin ayrılığından sonra öz doğma 

xalqlarına,  doğma mədəniyyətlərinə qovuşurlar. 

              Onlardan biri də bu kitabda haqqında ilk dəfə 

monoqrafik səpkidə geniş söhbət açılan dünya şöhrətli filoloq-

alim, XX əsrin tanınmış türkoloq-azərbaycanşünaslarından 

biri olan Əhməd Cəfəroğludur.  

              Bəşəriyyətin qədim kitablarının birində – İncildə  

deyildiyi kimi,  elə bir gizlin yoxdur ki, əvvəl-axır aşkara 

çıxmasın. Azərbaycan elmi-siyasi mühacirətinin digər 

nümayəndələri kimi, Əhməd Cəfəroğlunun adını və 

Azərbaycan mədəniyyətinin tədqiqi sahəsindəki çoxcəhətli 
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fəaliyyətini onilliklərboyu onun mənsub olduğu xalqdan 

gizlətməyə, fədakar və vətənpərvər alim haqqında saxta və 

yanlış təsəvvür yaratmağa çalışmışlar. 

               Lakin elə bir gün gəldi ki, gizlinlərin üstü açıldı. 

               Şübhəsiz, tarixi gizlinlərin açılması yalnız ədəbi irsə 

hər cür ideoloji qəlib və ştamplardan kənar elmi prinsipiallıq 

və obyektivlik şəraitində, doğma ədəbiyyata və mədəniyyətə 

sevgi zəminində mümkündür. Mətbuatdakı maraqlı 

məqalələri, düşündürücü resenziyaları və ədəbi təhlilləri ilə 

diqqət cəlb edən  ədəbiyyatşünas Şəlalə Həsənovanın mühacir 

mətbuatımızın ən sanballı nümunələrindən biri olan 

«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalı və onun naşir-redaktoru, 

professor Əhməd Cəfəroğlu haqqında yazdığı bu maraqlı kitab 

yaxın tarixi keçmişimizin daha bir qaranlıq dövrünə işıq salır, 

xalqımızın daha bir haqsız unudulmuş böyük oğlunu yenidən 

milli mədəniyyət xəzinəmizə qaytarır. 

 Təəssüf ki, ayrı-ayrı filoloqlar istisna olunmaqla 

Azərbaycanda Əhməd Cəfəroğlunu, demək olar ki, az 

tanıyırlar. Türkiyədə isə onun adı kifayət qədər məşhurdur. 

Xüsusilə, universitet mühitində Ə.Cəfəroğlu haqqında bir-

birindən maraqlı tarixçələr, əhvalatlar, miflər dolaşmaqdadır. 

Türkiyə türkoloqlarının böyük əksəriyyəti fəxrlə onu öz 

müəllimi, ustadı adlandırır. Onun ikicildlik «Türk dilinin 

tarixi» əsərindən ölkənin bütün universitetlərində dərs vəsaiti 

kimi istifadə olunur. Əsaslı Avropa elmi məktəbi keçmiş 

Əhməd Cəfəroğlunu Qərbdə də yaxşı tanıyır və ona böyük 

ehtiramla yanaşırlar. 

 İndi, nəhayət, bütün ömrünü doğma dilimizin, 

ədəbiyyat və mədəniyyətimizin tədqiqinə həsr etmiş bu 

fədakar elm adamının, vətənpərvər alimin adı həqiqətən milli 
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düşüncə tariximizə böyük hərflərlə yazılmağa layiq olan 

görkəmli ziyalının öz Vətənində tanınması mərhələsi 

başlanmışdır. 

Mənə elə gəlir ki, bu mənada Şəlalə xanımın elmi 

ictimaiyyətin diqqətinə təqdim olunan kitabı uğurlu başlanğıc 

və həqiqətən də ensiklopedik xarakter daşıyan Əhməd 

Cəfəroğlu irsinin bundan sonra daha geniş və hərtərəfli şəkildə 

öyrənilməsində bir stimula çevriləcək.          

  Kitabda Əhməd Cəfəroğlunun həyatı və elmi 

yaradıcılığı ilə bir sırada onun 1932-ci ildə İstanbulda nəşrinə 

başladığı “Azərbaycan yurd bilgisi” jurnalının araşdırılmasına 

da xüsusi diqqət yetirilmişdir. Tam əsasla 30-cu illərin 

“Azərbaycan ensiklopediyası” adlandırıla biləcək bu jurnalda 

Azərbaycan xalqının dili, tarixi, etnik mənşəyi, qonşu 

mədəniyyətlərlə qarşılıqlı əlaqəsi, Türk Dünyasındakı yeri və 

rolu, musiqisi, folkloru, etnoqrafiyası və s. ilə bağlı onlarca 

maraqlı faktla zəngin məqalələr dərc edilmişdir. Heç şübhəsiz 

ki, Əhməd Cəfəroğlu özünə dünya miqyasında şöhrət 

qazandıran əsərləri yazmasaydı belə, təkcə “Azərbaycan yurd 

bilgisi”, təbii ki, daha çox filoloji aspektdən araşdırılmışdır. 

Amma filoloqlarla bir sırada tarixçilər, dilçilər, 

coğrafiyaşünaslar, etnoqraflar və b. da bu jurnalın 

səhifələrində xalqımızın maddi mədəniyyəti ilə bağlı çoxlu 

yeni və maraqlı məlumatlar aşkara çıxara biləcəklər. 

              Əhməd Cəfəroğlu Gəncədə doğulmuş, İstanbulda 

dünyaya gözlərini qapamışdır. Lakin o, öz elmi fəaliyyətində 

və şəxsiyyətində bütün Türk Dünyasının ən yüksək mənəvi 

dəyərlərini birləşdirmiş, Türklüyə və İnsanlığa xidmət 

etmişdir. Əhməd Cəfəroğlu bütün varlığı ilə Ana Vətənə - 

Azərbaycana bağlı idi. O, Türk Dünyasında Azərbaycanın 
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müstəsna yerini və rolunu yüksək dəyərləndirir və bunu uca 

səslə bəyan etməkdən heç yerdə, heç zaman çəkinmirdi. O, ilk 

gəncliyində Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşmış, düşmən 

güllələrinə sinə gərməkdən çəkinməmişdir. 

              Xalqımız, mədəniyyətimiz üçün artıq həmişəlik 

itirilmiş saydığımız Əhməd Cəfəroğlular unutqanlılığın və 

yaddaşsızlığın dumanı arxasından geri qayıdırlar.               

Deməli, xalqımız yaşayır, tarixin ağır sınaqlarından keçərək 

bir daha özünü təsdiq edir və gələcəyə nikbinliklə baxır. 

               Gedənlərimiz qayıdırlar… 

                                                                      Vilayət Quliyev,  

                                                      filologiya elmləri doktoru, 

                                         professor 

                                                                                   1995-ci il                                                                       
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Ön söz 

                                                                                                                                     

             Õtən əsrin son onilliyində planetdə baş verən 

dəyişikliklər və dünyada «Şər İmperiyası» kimi tanınan sovet 

imperiyasının süqutu bu imperiyanın tərkibindəki xalqların, o 

cümlədən də azərbaycanlıların yalnız siyasi-iqtisadi deyil, 

həm də mənəvi-mədəni azadlıq və müstəqilliyi üçün yeni 

üfüqlər açdı. İdeoloji ehkamların aradan qaldırılması ilə xalqın 

tarixi, dini, dili və mədəniyyəti üzərindəki məhdudiyyət və 

yasaqlar da tədricən götürüldü. Son yetmiş ildə Azərbaycan 

mədəniyyətini kommunist ideologiyasının tələbləri 

baxımından deyil, obyektiv şəkildə bütün genişliyi və 

rəngarəngliyi, bütün çoxcəhətliliyi və ziddiyyətləri ilə 

öyrənmək imkanı əldə edildi. Məhz 80-ci illərin sonundan 

etibarən formalaşan yeni siyasi-mənəvi mühit milli 

mədəniyyətimizin tərkib hissəsi olan mühacir irsini toplamaq, 

Vətənə gətirmək və tədqiq etmək üçün ilkin şərait yaratdı. 

            Azərbaycan mühacirətinin çoxəsrlik tarixi vardır. 

Ölkənin son dərəcə əlverişli geosiyasi mövqeyi, təbii 

zənginlikləri və insan ehtiyatları zaman-zaman Azərbaycanı 

yadelli işğalçıları üçün “yağlı tikə”yə çevirmişdir. Buradan 

keçən işğalçı ordular yalnız xalqın maddi sərvətlərini 

talamaqla kifayətlənməmişlər, həm də onun zəkasını, 

intellektini uzaq ölkələrə, yad məmləkətlərə aparmışlar. 

Azərbaycan alimləri, şairləri, musiqiçi və memarlarının səsi 

İrandan, Ərəbistan yarımadası, Hindistan və dünyanın digər 

guşələrindən eşidilmişdir. Bəzi hallarda isə elm-mədəniyyət 

xadimləri, söz-sənət adamları müxtəlif siyasi-mənəvi tələblər 
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ucundan və ya milli mədəniyyətin inkişafı qarşısında keçilməz 

sədlər görərək öz yurdlarından getməyə, qürbət ellərə pənah 

aparmağa məcbur olublar.  

 Azərbaycanda, təxminən, iki yüz ilə qədər davam edən 

rus hegemonluğu dövrü də milli mədəniyyətin taleyinə öz 

acınacaqlı təsirini göstərmişdir. 

            Milli şüurun və azadlıq hərəkatının hər vasitə ilə 

boğulduğu rus irticası illərində (1905-1911) onlarca tanınmış 

Azərbaycan ziyalısı Vətəni tərk etmək məcburiyyətində 

qalmışdır. Nəhayət, rejimin dəyişilməsi və Azərbaycanın 

yenicə elan olunmuş dövlət müstəqilliyinə son verilməsi ilə 

nəticələnən 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra  siyasi və 

ədəbi mühacirətin daha güclü bir axını Azərbaycandan baş 

alıb qürbətlərə istiqamətlənmişdir.  

              Azərbaycanlı mühacirlər dünyanın hansı guşəsində 

yaşamalarından asılı olmayaraq, Vətənlə mənəvi bağlarını 

qorumağa çalışmışlar. Təbii ki, içərisində yaşadıqları mühit, 

təmasda olduqları dini, ədəbi, mədəni və mənəvi əlaqələr bu 

bağların mahiyyətinə və xarakterinə təsirsiz qalmamışdır. Bu 

mənada Azərbaycan mühacir ədəbiyyatı və mədəniyyəti 

olduqca mürəkkəb, ziddiyyətli, çoxsəsli və çoxşaxəlidir. 

              Azərbaycan mühacirətinin, xüsusən də mühacir 

ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində sovet dönəmində sərt 

yasaqlar ucbatından, demək olar ki, heç bir iş görülməmişdir. 

Bu istiqamətdə ilk addımlar yalnız 90-cı illərdə atılmışdır. Bu 

mənada 1991-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

keçirdiyi beynəlxalq «Mühacirət ədəbiyyatı» simpoziumu 

uğurlu başlanğıc olmuşdur. Azərbaycan, Türkiyə, İran 

alimlərinin iştirak etdikləri həmin simpozium Azərbaycan 
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hüdudlarından kənarda da bu xalqın yaratdığı zəngin 

mədəniyyət xəzinəsinin mövcudluğunu göstərdi. Bu 

simpoziumdan sonra Azərbaycan ədəbi mühacirətinin Almas 

İldırım, Əhməd Cəfəroğlu, Ümmulbanu (Banin), Kərim 

Yaycılı, Temuçin Hacıbəyli, Sadıqbəy Ağazadə, Əhməd 

Ağaoğlu, Səməd Ağaoğlu, Ceyhun Hacıbəyli, Mirzəbala 

Məmmədzadə, Əbdülvahab Yurdsevər, Kərim Ödər və b. 

nümayəndələrinin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 

tədqiqatlar aparılmağa başlandı.  

               Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yoluna qədəm 

qoyması, siyasi və iqtisadi sahələrdə imperiya asılılığından 

xilas olması ədəbi-mədəni fikirdə də lüzumsuz qadağa və 

şablonlardan uzaqlaşmağı, milli ədəbiyyat tarixini «ağ 

ləkə”lərsiz yazmağı qarşıya məqsəd qoymuşdur. Bu cəhətdən 

filoloji fikrin indiyə qədər öyrənmədiyi, yaxud qərəzli 

mövqelərdən öyrəndiyi örnəklərə müraciət etmək, onları 

müasirliyin tələbləri baxımından təhlil edib həqiqi 

qiymətlərini vermək zəruridir. «Ağ ləkə”lərin yerini yalnız bu 

yolla doldurmaq, ədəbiyyatın dolğun tarixini yalnız bu yolla 

yazmaq mümkündür.  

               Azərbaycan mühacirətinin qürbətdəki mənəvi 

dəyərləri yalnız son dövrlərdə Vətənə qaytarılır. Həmin 

dəyərlər içərisində mühacir nəşrlərinin xüsusi yeri vardır. 

Çünki mühacirət nümayəndələrinin min bir əziyyətlə nəşr 

etdirdikləri qəzet, məcmuə, jurnal və broşürlər onlar üçün 

yalnız siyasi mübarizə silahı deyildi, həm də doğma xalqın 

tarixini, dilini, ədəbiyyatını təbliğ etmək, Vətənlə qırılmaz 

bağları qoruyub-saxlamaq, qürbətdə boya-başa çatan 

azərbaycanlı gəncləri milli ruhda, milli zəmində tərbiyə etmək 

vasitəsi idi. 
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               Azərbaycan mühacirətinin dövri nəşrləri sırasında 

əsası 1932-ci ildə İstanbulda, dünya miqyasında tanınan 

türkoloq alim, İstanbul Universitetinin  professoru, əslən 

Gəncədən olan Əhməd Cəfəroğlu (1899-1975) tərəfindən 

qoyulmuş «Azərbaycan yurd bilgisi» (1932-1934 və 1954) 

məcmuəsi xüsusi yer tutur. 30-cu illərdə Türkiyə şəraitində bu 

məcmuə milli mədəniyyətimizin tədqiqində, az qala, bütöv bir 

elmi-tədqiqat institutunun işini görmüşdür. 

               Jurnal özünün geniş problematikası, toxunduğu 

əhəmiyyətli məsələlər, çevrəsinə topladığı ədəbi qüvvələrlə 

Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və 

həmin mədəniyyətin tamlığı, bütövlüyü naminə bu məcmuəyə 

münasibətdə də özünəqayıdış zəruridir. 

               Aradan keçən on illər ərzində «Azərbaycan yurd 

bilgisi» Türkiyədə tez-tez üz tutulan mötəbər filoloji 

qaynaqlardan olmuşdur. Hətta jurnalın əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq onun bütün nömrələrini üç cild halında 1981-1984-cü 

illərdə İstanbulda yenidən fotofaksim şəklində nəşr etmişlər. 

Lakin müasir türk ədəbiyyatşunaslığında ayrıca bir mətbuat 

orqanının bu və ya başqa bir problem baxımından tədqiq 

edilməsi ənənəsi zəif olduğundan, «Azərbaycan yurd 

bilgi”sinə də lazımi diqqət yetirilməmişdir. Azərbaycanda isə 

son illərə qədər bu nəşr və onun yaradıcısı Əhməd 

Cəfəroğlunun adı yasaq idi. Ona görə də istər Azərbaycan, 

istərsə də ümumtürk filologiyası üçün qiymətli məxəzlərdən 

biri olan «Azərbaycan yurd bilgisi» məcmuəsinin tədqiq 

tarixinin yalnız bu tədqiqatdan başlandığını söyləmək olar.  

              «Azərbaycan yurd bilgisi»ndə çap olunan 

ədəbiyyatşünaslıq istiqamətli tədqiqatlar tarixi-xronoloji 
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aspektdə öyrənilmiş, onlara Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 

indiki uğurlar və inkişaf səviyyəsindən qiymət verilmişdir.  

              Kiçik istisnalarla jurnalın naşiri və redaktoru Əhməd 

Cəfəroğlu, habelə onun «Azərbaycan yurd bilgisi»nin ətrafına 

topladığı ədəbi qüvvələr haqqında verilən tarixi-bioqrafik 

məlumatlar da yenidir. Şübşəsiz, başlıca yenilik yalnız ilkin 

mənbə rolunu oynayan qaynaq və materialların üzə 

çıxarılmasında, yaxud sistemləşdirilməsində deyil. Bizim 

fikrimizcə, əsas yenilik müəllifin tədqiq edilən nəşrə və 

bütövlükdə mühacirət ədəbiyyatına cəmiyyətimizdə bərqərar 

olan yeni ideologiya və demokratizm baxımından 

yanaşmasındandır. Biz mənbənin statik təsvirçisi olmaqdan 

daha çox onu günümüzdə baş verən köklü dəyişikliklərlə 

əlaqədar nəzərdən keçirməyə və Azərbaycan xalqının indiki  

çağdaş mənəvi dəyərləri ilə əlaqələndirməyə, «Azərbaycan 

yurd bilgisi» nin Türkiyə və Azərbaycanın müasir mədəniyyət 

tarixində tutduğu yer və mövqeyini aşkara çıxarmağa  

çalışmışıq. 

              Bu kitabın əsasında «Azərbaycan yurd bilgisi» 

jurnalının 1932-1934 və 1954-cü illərdə İstanbulda nəşr 

edilmiş 37 nömrəsi durur. Həmin nömrələrin hər birində yer 

alan zəngin materialların içərisindən yalnız  Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixinə və ümumiyyətlə, ədəbiyyat məsələlərinə 

həsr edilmiş məqalələr, araşdırmalar, resenziyaları və s. 

seçmişdir. 

 «Azərbaycan yurd bilgisi»nin tam komplekti ilə 

birlikdə həmin dövrdə Türkiyədə və Avropada çıxan mühacir 

nəşrləri də ümumi şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Eyni 

zamanda, «Azərbaycan yurd bilgisi»nin əsas müəllifləri – 

müasir Türkiyə elminin tarixində özünəməxsus yer tutan 
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Əhməd Cəfəroğlu, Zəki Vəlidi Toğan, Məhəmməd Fuat 

Köprülüzadə, Əbdülbaqi Gölpinarlı və başqalarının da əsərləri 

və onlar haqqındakı mövcud ədəbiyyat öyrənilmişdir.  
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I Fəsil 

 

ƏHMƏD   CƏFƏROĞLU  və ‹‹AZƏRBAYCAN YURD 

BĠLGĠSĠ›› JURNALI 

 

 Mühacir nəĢrlərin  ‹‹Azərbaycan davasını›› 

dünya miqyasına çıxarmasında rolu 

 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutu və 

ölkədə bolşevik rejiminin bərqərar olması bu rejimlə barışmaq 

istəməyən milli ziyalıların böyük bir qisminin mühacirətə 

getməsi ilə nəticələndi. Azərbaycanlı mühacirlərin əksəriyyəti 

Türkiyəyə köç etməyi daha üstün tutdu. Bunun da bir sıra 

tarixi- siyasi və mədəni-mənəvi səbəbləri vardı. Hər şeydən 

əvvəl iki xalqın dil ümumiliyi burada mühüm rol oynamışdır. 

Digər tərəfdən, əsrin əvvəllərində artıq Türkiyədə - Osmanlı 

İmperiyasında formalaşmış bir Azərbaycan mühacirəti 

mövcud idi, onun nümayəndələri qardaş ölkə həyatının bütün 

sahələrində yaxından iştirak edirdilər. Başqa bir mühüm səbəb 

Türkiyənin coğrafi baxımdan Azərbaycana yaxınlığı idi. 

Çünki Azərbaycan istiqlalı uğrunda mübarizə aparanların 

çoxu bu mübarizədən bir an da olsun əl çəkmək fikrində 

deyildilər. Bu baxımdan Türkiyə çox əlverişli mövqeyə 

malikdir. 

 Azərbaycan mühacirətinin başlıca mübarizə vasitəsi 

söz və mətbuat idi. Təsadüfi deyil ki, Milli-Azadlıq 

Hərəkatının böyük ideoloqu Məmməd Əmin Rəsulzadə 
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İstanbula gəldikdən az sonra ilk növbədə, nəşriyyat təşkil 

etməyə başlamışdı. Çünki Vətəndən didərgin salınan, lakin 

ürəkləri Vətənə xidmət eşqi ilə çırpınan istiqlal mübarizləri öz 

sözlərini yenidən əsarətə salınmış xalqa başqa yolla çatdıra 

bilməzdilər. Digər tərəfdən, Azərbaycan mühacirləri arasında 

ziyalıların, xüsusən də humanitar ziyalıların çoxluğu mühacir 

nəşrlərinin yaranmasını, geniş kütlələri öz ətrafında 

birləşdirməsini sürətləndirdi. 

 Azərbaycan siyasi mühacirəti mərkəzinin və mühacir 

nəşrlərin Avropa və Asiya ölkələri ilə geniş əlaqələr 

saxlamağa imkan verən İstanbulda cəmləşməsi çox əlverişli 

idi. 1923-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin ‹‹Azərbaycan 

Cümhuriyyəti›› əsəri burada işıq üzü görmüşdür. M. Ə. 

Rəsulzadənin başçılığı ilə 1925-ci ildə İstanbulda mühacir 

nəşriyyatı qurulduqdan sonra kitab və qəzet nəşri daha 

düşünülmüş və sistemli xarakter almışdı. Siyasi mühacirətin 

Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əli Rəsulzadə, 

Mirzəbala Məmmədzadə, Əbdülvahab Yurdsevər, Kərim 

Ödər, Xəlilbəy Xasməmmədli, Nağı Şeyxzamanlı və s. kimi 

nümayəndələri Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti, 

Azərbaycandakı siyasi mübarizənin və dövlət müstəqilliyinin 

tarixi, bolşevik rejiminin özbaşınalıqları haqqında sərt 

həqiqətlərlə zəngin yazılarını çap etdirməyə başladılar. 

 20-ci illərin ikinci yarısından etibarən İstanbulda 

‹‹Yeni Kafkasya››, ‹‹Azəri türk››, ‹‹Odlu yurd›› kimi mühacir 

nəşrləri fəaliyyət göstərirdi. Əsas müəlliflər heyətinin adları 

çəkilən şəxslər və bu dövrdə İstanbul Universitetində təhsil 

alan istiqlalçı azərbaycanlı gənclər təşkil edən mühacir 

nəşrləri daha çox siyasi məsələlərə maraq göstərir, 

Azərbaycanın azadlıq mübarizəsinə öz töhfəsini verməyə 
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çalışırdı. Məsələn, ‹‹Yeni Kafkasya›› özünün ilk nömrələrinin 

birində siyasi platformasını şərh edərək yazırdı: ‹‹Biz türk 

qəzetəsi olaraq bolşevik hökumətindən bəkləriz ki, Türk 

ünsürü haqqındakı faciələrə nəhayət versin. Bolşeviklər söz və 

sirr çıxmamasına son dərəcə etina etməklə bərabər Qafqaz 

faciəsi buralara qədər inikas ediyor. Bolşeviklərin 

hərəkətlərində haqqın göstərəcək bir maddeyi-hüquqiyyə 

bulamuyoruz. Müsəlmanların da kəndilərinə məxsus bir 

inkişaf perspektivləri vardır››  (46, səh. 31). 

 Mühacir nəşrləri Azərbaycan gercəkliyi  haqqında 

dəqiq faktlara dayanan, proseslərin həqiqi mahiyyətini açan 

obyektiv və açıq siyasi mövqeli yazılar dərc edirdi. Bu 

nəşrlərin az qala hər nömrəsinin Bakı və Tiflisin kommunist 

istiqamətli qəzetlərində geniş təhlil edilməsi, tez-tez mühacirət 

liderləri və  mühacir  mətbuatı ilə bağlı karikaturalar və 

replikalar  dərc olunması Məmməd Əmin Rəsulzadə və 

həmfikirlərinin atdıqları oxların əsl hədəfə sərrast dəydiyini 

göstərir. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin 1932-ci ildə Bakıda keçirilən konfransında MK 

katibi  Y. Polonski mühacir nəşrlərinə toxunaraq deyirdi: 

‹‹Müsavatçılar xarici ölkələrdə bizim əleyhimizə ciddi 

mübarizə aparırlar. Lakin onlara artıq yeni zərbə endirilmişdir. 

Müsavatçıların İstanbulda çıxan mətbu orqanları- ‹‹Odlu 

yurd››, ‹‹Azəri türk››, ‹‹Bildiriş›› kimi Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin ümumi redaktəsi altındakı qəzetləri və 

Türküstan mühacirlərinin orqanı olan ‹‹Yeni Türküstan›› 

qəzeti bağlanmışdır›› (35). 

 Əslində isə Bakıda kommunist liderlərin hədər yerə 

sevindikləri bu günlərdə adları çəkilən qəzetlərin əməkdaşları 

tam heyətdə Berlində yenə də Məmməd Əmin Rəsulzadənin 
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redaktorluğu ilə ‹‹İstiqlal›› adlı qəzetin əsasını qoymuşdular. 

Beləliklə, Azərbaycan mühacir mətbuatı öz ənənəvi 

mərkəzindən – İstanbul hüdudlarından kənara çıxaraq 

Avropada da ‹‹məskunlaşmağa›› başlamışdı. ‹‹İstiqlal››ın 

ardınca yenə də Berlində aylıq ‹‹Qurtuluş›› məcmuəsi nəşr 

olunurdu. Azərbaycan siyasi mühacirləri Avropanın müxtəlif 

ölkələrindəki rusdilli nəşrlərdə də yaxından iştirak edir, 

burada Azərbaycanın haqq işini, Azərbaycan-Rusiya 

münasibətlərinin gələcək inkişaf yollarını işıqlandıran 

obyektiv məqalələr çap etdirirdilər. Milli mühacir mətbuatının 

bu şəkildə genişləndirilməsindən bəhs edərək Mirzə Bala 

Məmmədzadə yazır: ‹‹Almaniya əfkari ümumiyyəsinin milli 

davamızla yaxından tanış etmək üçün ‹‹Qurtuluş››un almanca 

əlavəsi çıxarılmaqdadır. Firqə orqanı olmaq üzrə fransızca 

‹‹Azərbaycan›› və türkcə (Azərbaycan türkcəsi ilə) ‹‹Müsavat 

bülleteni›› təsis edilmişdir. ‹‹Prometey›› birliyinə daxil 

millətlərin ortaq orqanı olan fransızca ‹‹Prometey›› 

məcmuəsində iştirak edildiyi kimi, ‹‹Müsavat firqəsi›› 

Azərbaycan milli davasına Avropa məmləkətləri xaricində 

Yaponiya, Çin, Mancuriya, Hindistan və Ərəb dünyasında da 

tanıtmağa müvəffəq olmuşdu və bu məmləkətlərdə 

Azərbaycan haqqında nəşriyyatda bulunmaq imkanı əldə 

edilmişdir›› (46, səh. 54). 

 Göründüyü kimi, 30-cu illərin əvvəllərindən etibarən 

Azərbaycan mühacirəti fəaliyyət və təsir dairəsini 

genişləndirərək, əsas ağırlıq mərkəzini Avropaya  keçirmiş və 

Azərbaycan həqiqətlərini daha böyük miqyasda yaymağa 

başlamışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, mühacir mətbuatı ilk 

günlərdən başlayaraq yalnız siyasi  təbliğat və şüarlarla 

kifayətlənməmiş, Azərbaycanı tarixi mədəniyyəti, ədəbiyyatı 
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ilə tanıtmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Bu, Məmməd Əmin 

Rəsulzadə başda olmaqla mühacirətin nəşr etdirdiyi 

əsərlərdən, onların fəaliyyətlərinin xarakter və istiqamətindən 

aydın görünməkdədir. 

 Məmməd Əmin Rəsulzadənin ‹‹Çağdaş Azərbaycan 

tarixi››, ‹‹Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı››, ‹‹Azərbaycanın 

kültür gələnəkləri››, ‹‹Əsrimizin Səyavuşu››, Mirzə Bala 

Məmmədzadənin ‹‹Azərbaycan tarixində türk Albaniyası››, 

Əbdülvahab Yurdsevərin ‹‹Azərbaycan dramaturgiyası››, 

‹‹Azərbaycan istiqlal savaşından səhnələr››, Hüseyn 

Bayqaranın ‹‹Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixi››, XIX əsr 

Azərbaycanda yeniləşmə hərəkatları››, Kərim Oderin 

‹‹Azərbaycan iqtisadiyyatı››, İlhan Akyüzümün ‹‹Xəyanət 

kadroları›› və s. kitabları mühacirətin yalnız siyasi mübarizə 

ilə məhdudlaşmadığını, Azərbaycan həyatının bütün sahələrini 

əhatə etdiyini göstərir. Bu araşdırmaların məqsədi bir tərəfdən 

bolşevik ideologiyasının təbliğatını faktlarla susdurmaq, 

Lenin və onun əlaltılarının Azərbaycana mədəniyyət və rifah 

gətirmədiklərini, əksinə, ölkənin qədim və zəngin 

mədəniyyətini məhv, təbii sərvətlərini isə talan etdiklərini 

göstərmək, o biri tərəfdən isə Azərbaycanın iqtisadi və siyasi 

baxımdan müstəqil bir dövlət kimi mövcudluq imkanlarını 

dünyaya sübut etmək idi. Mühacirlər öz vətənlərinin alovlu 

vətənpərvəri idilər və bu baxımdan ‹‹Müsavat›› partiyasının 

hələ 1911-ci il proqramında yer alan ‹‹türkçülük, 

azərbaycançılıq, milliyyətçilik›› prinsipləri onların 

fəaliyyətlərinin əsas istiqamətini təşkil edirdi. 

 Yuxarıda adları çəkilən əsərlərin 20-40-cı illər Türkiyə 

və Avropa mühitində meydana çıxması, heç şübhəsiz, 

Azərbaycana və türk-islam dünyası tarixində ilk respublika 
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olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinə marağı xeyli 

artırmışdı. Bu marağın elmi şəkil almasında və düzgün 

istiqamətlənməsində mühacir nəşrləri böyük rol oynamışdı. 

Həmin nəşrlər sözün həqiqi mənasında ‹‹Azərbaycan 

davasını›› dünya miqyasına çıxara bilmişdi. 

 Təbii ki, Azərbaycana marağın artması mühacirətin 

ümumi bəyanatlarla, siyasi məzmunlu əsərlər, kitab və 

nəşrlərlə, mətbuat orqanları ilə məhdudlaşmamağa, spesifik 

tədqiqatlara keçməyə ruhlandırırdı. 20-ci illərin sonlarına 

doğru Türkiyə, yaxud Avropada təhsil alan, Azərbaycan 

istiqlalı ideyasına ürəkdən bağlı olan milli düşüncəli gənclərin 

yetişməsi həmin məqsədin reallaşdırılmasına imkan 

yaratmışdır. Azərbaycan haqqında dəqiq elmi məxəzlər və 

analitik təhlillərə əsaslanan nəşrlərin və tədqiqatların meydana 

çıxması üçün artıq real imkan mövcud idi. 

 

 

 “Öz-özünü birbaĢa tədqiq etməyən millətlər baĢqa 

millətlərin etnoqrafik tədqiqat mövzusundan baĢqa 

bir Ģey olmamıĢdır” 

 

 İlk nömrəsi 1932-ci ildə İstanbulda çıxan və XX əsr 

azərbaycanşünaslığı tarixində mühüm rol oynayan 

‹‹Azərbaycan yurd bilgisi›› jurnalı Azərbaycan mədəniyyətini 

elmi prinsiplərlə öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyan 

nəşrlərdən biri idi. Dünya şöhrətli azərbaycanlı türkoloq-alim, 

İstanbul Universitetinin professoru və universitetin türk dili 

kafedrasının müdiri Əhməd Cəfəroğlu (1899- 1975) tərəfindən 
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əsası qoyulan bu jurnal yalnız nəşr edildiyi dövr üçün deyil, 

bu gün üçün də böyük əhəmiyyətini qoruyub-saxlamaqdadır. 

 Şübhəsiz, ədəbi-tarixi istiqaməti bu jurnalı Azərbaycan 

siyasi mühacirətinin tutduğu yoldan- milli istiqlalçılıq və 

dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə yolundan qətiyyən 

uzaqlaşdırmamışdı. Əhməd Cəfəroğlu jurnalın ilk nömrəsinə 

yazdığı qısa ön sözdə bu vacib məqamı xüsusilə qeyd edərək 

göstərirdi: ‹‹Bir neçə böyük imperatorluğun tarixə 

qovuşmasına səbəb olan cahan müharibəsi nəticəsində həyat 

səhnəsinə yeni-yeni hökumətlər çıxdığı tarixin yaxın 

səhifələrində qeyd edilmişdir. Bunlar arasında bugünkü 

Maveriyi Kafkasyanın cənub-şərqini təşkil edən Azərbaycan 

da Demokratik bir Cümhuriyyət tədqiqlərinə əhəmiyyət 

verilməsinə başlanılmışdır ki, bu da qayət təbiidir›› (71, 

səh.3). Müəllif  jurnalın təsis edilməsinin əsas məqsədinin hər 

bir millətin tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı 

tədqiqləri, elmi araşdırmaları öz əlinə almasının zəruriliyi ilə 

bağlayır və bunu milli şüurun əsas göstəricilərindən biri kimi 

dəyərləndirirdi: ‹‹Öz- özünü birbaşa tədqiq etməyən millətlər 

başqa millətlərin etnoqrafik tədqiqat mövzusundan başqa bir 

şey olmamışdır” (71, səh.3). Doğrudan da, Azərbaycanın 

Rusiya imperiyasına ilhaq edilməsindən sonra heç bir rus 

türkoloqu, yaxud şərqşünası Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 

yazmaq fikrinə düşməmişdir. İlk Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixçisi Azərbaycan türklərinin öz mühitindən yetişən 

Firudinbəy Köçərli olmuşdur. Eyni sözləri mənəvi həyatın 

digər sahələri haqqında da söyləmək mümkündür. Rus və 

Avropa alimləri ən yaxşı halda Azərbaycanla bağlı etnoqrafik 

tədqiqatlara meyil göstərirdilər. Xalqın siyasi müstəqilliyinin 

onun mədəni müstəqilliyinə əsaslanması ideyasını müdafiə 
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edən Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan haqqındakı tədqiqatların 

Azərbaycan alimlərinin (vətəndə, yaxud mühacirətdə 

yaşamalarından asılı olmayaraq) əlində olmasını mühüm amil 

sayırdı. 

 Azərbaycan siyasi mühacirətinin digər nümayəndələri 

kimi Əhməd Cəfəroğlu da rus imperializminin və onun 

bolşevik davamçılarının şovinist siyasətinə yaxından bələd idi, 

bu siyasətin ağrı-acılarını öz tərcümeyi-halında yaşamışdı. 

Buna görə də bolşeviklərin yenidən ‹‹vahid və bölünməz›› 

Rusiyanın tərkibinə qatdıqları xalqlara öz dillərini, 

mədəniyyət və ədəbiyyatlarını maneəsiz şəkildə, ideoloji qəlib 

və ştamplardan kənarda öyrənməyə imkan verməyəcəklərinə 

əmin idi. Elmi tədqiqatlarında həmişə obyektiv həqiqətlərə 

əsaslanan alim Sovet Azərbaycanının mövcudluğunun ilk on 

ili ərzində meydana çıxan filoloji tədqiqatları obyektiv 

qiymətləndirsə də, onların mövzuya yalnız bir tərəfdən - 

bolşevik ideologiyasının tələbləri daxilində yanaşdıqlarını 

görməyə bilməzdi. Ona görə də müstəqil filoloji tədqiqatlar 

məcmuəsinin əsasını qoymaqla Əhməd Cəfəroğlu 

azərbaycanşünaslıq sahəsindəki bu birtərəfliliyin, 

subyektivliyin, elmi həqiqətin ideoloji ehkamlara qurban 

verilməsinin qarşısını almaq istəyirdi və jurnalın üçillik 

fəaliyyəti alimin qarşısına qoyduğu bu məqsədə nail olduğunu 

göstərir. 

 Əhməd Cəfəroğlu ‹‹Bir neçə sözlə›› daha sonra 

yazırdı: ‹‹Son on il ərzində müxtəlif səviyyələrdə 

Azərbaycanın tədqiqinə ciddiyyətlə təşəbbüs edilməsi qismən 

yaxşı nəticələr vermişsə də, mədəniyyətimizin bir çox 

cəhətləri hələ də əski məchuliyyətləri içərisində davam edmb 

durmaqdadırlar. Yeni tikilmək istənilən binanın təməli hələ 
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boşluqlarla doludur›› (71, səh.3). ‹‹Azərbaycan yurd bilgisi›› 

də ilk növbədə ‹‹Azərbaycan›› adlı böyük və möhtəşəm 

binanın təməlində boşluqlara yer qoymağa, bu təməlin 

milliyyətçi düşüncə və elmi fikir üzərində qurulmasına xidmət 

edirdi. 

 Lakin Azərbaycanla bağlı tədqiqatların ilk növbədə 

milli elmi təfəkkürün əlində olması fikrini müdafiə edərkən 

Əhməd Cəfəroğlu qətiyyən bu sahədə çalışan rus və Avropa 

alimlərinin üzərindən xətt çəkmir, yaxud onlarla 

əməkdaşlıqdan imtina etmirdi. Əksinə, jurnalın nəşrə 

başladığı ilk günlərdən müəllifin əsas məqsədlərindən biri 

türkologiya və azərbaycanşünaslıq sahəsində çalışan əcnəbi 

alimlərin məcmuənin işinə daha geniş şəkildə cəlb edilməsi 

idi. Əhməd Cəfəroğlunun elmi dairələr ilə sıx əlaqələri bu 

vəzifənin uğurlu həllinə imkan yaratmışdı: ‹‹Azərbaycan yurd 

bilgisi›› tədqiqatı bu gün artıq dar çərçivəsindən sıyrılıb 

beynəlmiləl elm aləmində kəndi müddəqqiqinə (tədqiqatçısına 

- ġ.H.) intizar etməkdədir. Yeni tədqiq kadrosunun meydana 

çıxması, şübhəsiz bu intizar müddətini azaldacaq və milli 

kültürümüz həqiqi çöhrəsini almış olacaqdır›› (71, səh.3). 

 Nəhayət, ilk nömrədə jurnalın məqsəd və qayələrini 

göstərən Əhməd Cəfəroğlu ‹‹Azərbaycan yurd bilgisi››nin 

yalnız Azərbaycan mədəniyyətinin problemləri ilə 

məhdudlaşmayacağını, burada ümumtürk mədəniyyəti ilə 

bağlı məsələlərin də öz əksini tapacağını vurğulayırdı: 

‹‹Azərbaycan yurd bilgisi››nin məqsəd və yalnız Azərbaycanı 

hər bir xüsusda yaxından bilən və tanıyanlarla bir tədqiq 

kadrosu hazırlayaraq mədəniyyət tədqiqatı ilə uğraşmaqdan 

ibarət olmayıb, eyni zamanda onu bir ölkə ilə əlaqədar irqdaş 

və mühiblərinə (dostlarına- ġ.H.) tanıtmaqdır. Aydın 
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məsələdir ki, məcmuəmiz bununla da kifayətlənməyəcək və 

müştərək türk mədəniyyətinin hələ aydınlaşmamış olan 

nöqtələrini işıqlandırmağa çalışacaqdır›› (71, səh.4). 

 Göründüyü kimi, jurnal nəşrə başladığı gündən 

qarşısına Türk Dünyası üçün bu gün də əhəmiyyətini, 

aktuallığını itirməyən vəzifələr qoymuşdur. Şübhəsiz, Əhməd 

Cəfəroğlu bu jurnalı nəşr etdirməsəydi də, türkologiya 

sahəsinin tarixində öz adını əbədiləşdirə bilərdi. Lakin 

məcmuənin nəşri ilə alim öz yurdunu ürəkdən sevən, onun 

təəssübünü çəkən, həyatını ‹‹Azərbaycan davasına›› həsr edən 

bir vətənpərvər olduğunu bir daha sübut etmişdir.  

Amma təəssüf ki, həyatlarının ən gözəl çağlarını 

qürbətdə, yaxud sürgündə «Azərbaycan davasına» həsr 

edənlərin hamısı yetmişillik bolşevik hakimiyyəti dövründə 

unudulmuş, yaddaşlardan silinmişdir. Bir çox Avropa və türk 

alimlərinin öz müəllimləri adlandırdıqları Əhməd 

Cəfəroğlunun adı uzun illərboyu Azərbaycanda haqsız yerə 

unudulanlar, yaxud yersiz böhtanlara məruz qalanlar sırasında 

olmuşdur. 

 

 

 Əhməd Cəfəroğlu haqqında 

Azərbaycan mətbuatında Əhməd Cəfəroğlu haqqında 

ilk yazılar 1973-cü ilin martında çap olunmuşdur. Xüsusi 

sifarişlə yazılan bu məqalələrin biri Azərbaycan KP MK-nın 

orqanı olan «Kommunist» (34), o birisi isə  «Bakinski raboçi» 

(14) qəzetlərində çap edilmişdi. Bu mətbuat orqanlarının 

adları artıq həmin yazıların xarakteri haqqında təsəvvür əldə 
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etməyə imkan verir. Təbii ki, həmin illərin partiya 

mətbuatında mühacir azərbaycanlı alim haqqında xoş sözlər 

yazıla bilməzdi. Bu məqalələrdə Əhməd Cəfəroğlunun elmi 

fəaliyyətinin obyektiv təhlilini  gözləmək də sadəlövhlük 

olardı. Məqalələr sifarişlə yazılmışdı və müəllifin qarşısına 

mühacir Azərbaycan alimini «ifşa etmək» vəzifəsi 

qoyulmuşdu. 

Çünki bu illərdə Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycan-rus 

ədəbi əlaqələrinə dair silsilə məqalələri dərc olunmuşdur. Bu 

məqalələrdə Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan mədəniyyətinə rus 

mədəniyyətinin mütləq təsiri ideyasını qəbul etmirdi. Əksinə, 

Azərbaycanın və ümumiyyətlə türkdilli xalqların özlərinin də 

qədim və zəngin mədəniyyət sahibi olduqlarını göstərir və 

ədəbi təsir faktının qarşılıqlı şəkildə öyrənilməsinin zəruriliyi 

fikrini əsaslandırırdı. Təbii ki, bu, kommunist «ideoloq”ların 

xoşuna gəlməmişdi və mühacir alimi «antikommunist», «rus 

düşməni» və s. kimi ifşa etmək komandası alınmışdı. 

Məqalələrdə şəxsiyyətlə bağlı məsələlərə, həm də açıq 

qərəz və böhtana üstünlük verilmişdi. Dövrün ideologiyası və 

əxlaqına uyğun şəkildə Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinin qurulmasındakı iştirakı Cəfəroğlunun ən 

böyük «cinayət”i kimi qələmə verilmişdir. Alimin Roma 

dövrü ilə bağlı həyatı barədə elmi əxlaqa sığmayan böhtanlar 

irəli sürülmüşdür. Əlbəttə, belə məqalələrin yazılmasını 

müəyyən mənada dövrün və hakim ideologiyanın tələbləri ilə 

izah etmək mümkündür. Lakin əsl alim öz həmkarına 

münasibətdə obyektivlik hissini mühafizə edə və hansı siyasi 

düşüncənin paylaşmasından asılı olmayaraq, həmkarının elmi 

nailiyyətlərinin üzərindən xətt çəkməyə bilərdi.  
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 Azərbaycan siyasi mühacirətinin digər nümayəndələri 

kimi Əhməd Cəfəroğlu haqqındakı həqiqətlər yalnız bizim 

günlərdə aşkara çıxarılmışdır. Onun bir şəxsiyyət və alim kimi 

geniş portreti ilk dəfə filologiya elmləri doktoru Vilayət 

Quliyevin məqaləsində yaradılmışdır (19). Ümumiyyətlə, bir 

neçə məqaləni və epizodik xatırlatmaları istisna etmək şərti ilə 

Əhməd Cəfəroğlu haqqında istər Azərbaycan, istərsə də 

Türkiyədə diqqətəlayiq tədqiqat aparılmamışdır. Alimin 

ölümündən, təxminən, 20 ilə yaxın vaxt keçməsinə 

baxmayaraq, onun elmi irsi nə alimin əsl vətəni olan  

Azərbaycanda, nə də bütün həyatını həsr etdiyi Türkiyədə 

layiqli şəkildə dəyərləndirilməmişdir. 

 Əhməd Cəfəroğlunun vəfatından az sonra Türkiyədəki 

həmkarlarından doktor Səadət Çağatay onun keçdiyi ömür 

yoluna ümumiləşdirici nəzər salaraq yazırdı: «Hər kəs üçün 

mükəddər olan ölüm bu səfər arkadaşımız və dəyərli 

məsləkdaşımız Əhməd Cəfəroğlunu götürmüşdür. Sayısı 

həddindən çox olan yazıları ilə tanınan Əhməd Cəfəroğlunun 

ən gözəçarpan cəhəti onun 50 illik uzun bir dövr ərzində bir 

məsləki inkişaf etdirmək yolunda göstərdiyi əzm və səbatdır. 

Rəhmətlik bir məslək  meydanında yeni dövr ilə köhnə dövrü 

bağlayan bir ünsür, bir körpü idi. Ədəbiyyatçı və tarixçi olan 

Fuat Köprülünün tələbəsi olaraq o, ədəbiyyat və tarix 

sahələrində yalnız əski abidələrə şərh verən birisi deyil, türk 

ədəbiyyatı ilə yan-yana duran Azəri ədəbiyyatına da əl atan, 

qardaş Azərbaycan ədəbiyyatını, dilini, folklorunu və yaxın 

tarixini Türkiyədə bacarıqla tanıdan bir önçü idi›› (135, 

səh.16). 

 Türkiyədə və Avropada Əhməd Cəfəroğlu adı ilə 

tanınan Əhməd İsmayıl oğlu Cəfərzadə XIX əsrin sonunda - 
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1899-cu ildə Gəncədə, tacir ailəsində doğulmuşdur. Yeri 

gəlmişkən, alimin ilk bioqraflarından olan Səadət Çağatay 

onun təvəllüd tarixini səhvən 1889-cu il kimi göstərir. Lakin 

Əhməd Cəfəröğlunun anadan olmasının 60 illiyinin 1959-cu 

ildə, 70 illiyinin isə 1969-cu ildə geniş qeyd edilməsi, 

sağlığında çap edilmiş bioqrafiyasında 1899-cu il tarixinin 

göstərilməsi Səadət Çağatayın yanlışlığa yol verdiyini sübut 

edir. Üç yaşında ikən atasını itirən Əhməd anası Gövhər 

xanımın himayəsində böyümüşdür. 1906-1907-ci illərin qanlı 

erməni qırğınları onların ailəsini də doğma yurdu tərk etmək 

və Orta Asiyaya köçmək məcburiyyəti qarşısında qoymuşdur. 

 Əhməd Cəfəroğlu ilk təhsilini Səmərqənddə almışdır. 

Səmərqənddə o, özbəkcəni mənimsəmişdi və sonralar digər 

türk dillərini də eyni asanlıqla öyrənərək türkologiya 

sahəsində sərbəst tədqiqatları üçün lazımi zəmin hazırlamışdı. 

 Ailə 1910-cu ildə Gəncəyə qayıtdıqdan sonra, Əhməd 

təhsilini Gəncə gimnaziyasında davam etdirmiş 1916-cı ildə 

gimnaziyanı başa vuraraq Kiyev Ali Ticarət İnstitutunun 

iqtisad fakültəsinə daxil olmuşdur. Lakin 1917-ci il Rusiya 

inqilabı ona təhsilini tamamlamaq imkanı verməmişdi. Doktor 

Səadət Çağatayın da yazdığı kimi, Əhməd Cəfəroğlunun 

‹‹gənclik illəri bütün türklər üçün bir dönüm nöqtəsi sayılan 

bir zamana təsadüf etmişdi››. Təbiət etibarilə son dərəcə fəal, 

mütəhərrik, enerjili olan Əhməd Cəfəroğlu bu tarixi şansdan 

nəyinsə xatirinə imtina etməyi, mübarizələrdən kənarda 

qalmağı təsəvvürünə gətirmirdi. O, əvvəlcə Kiyevdəki 

azərbaycanlı tələbələrin dərnəyində iştirak etmiş, lakin tezliklə 

əsl fəaliyyət meydanının Azərbaycan olması qənaətinə 

gələrək, 1918-ci ilin əvvəllərində Vətənə dönmüşdür. 
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 1918-ci ilin mayında Azərbaycanın müstəqilliyini elan 

edən məşhur Misaqi-Millinin-İstiqlal Bəyannaməsinin 

ehtiraslı tərəfdarları arasında 19 yaşlı Əhməd Cəfəroğlu da var 

idi. O, azadlıq uğrunda mübarizədə yalnız siyasətçilərə deyil, 

orduya da böyük ehtiyacı olduğunu anlayaraq, Azərbaycan 

Milli Ordusu sıralarına daxil olmuş və kiçik topçu kimi 

Bakının ermənilərdən və bolşevik tör-töküntülərindən xilas 

edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ölkədə nisbi bir 

stabillik yarandıqdan sonra, Əhməd Cəfəroğlu yarımçıq 

qalmış ali təhsilini Bakı Universitetində davam etdirməyə 

başlamışdır. Həm də bu dəfə artıq ailəsinin təkidi ilə daxil 

olduğu iqtisad fakültəsində deyil, qəlbən seçdiyi tarix-

filologiya fakültəsinin tələbələri sırasında yer almışdır. Həmin 

dövrdə Bakı Universiteti keçmiş çar Rusiyasının 

universitetləri sırasında güclü filoloji kadrların toplandığı elmi 

mərkəzlərdən biri idi və belə bir təhsil ocağında, hətta 

qısamüddətli təhsil də Əhməd Cəfəroğlunun elmi 

dünyagörüşünün formalaşmasına təsirsiz qala bilməzdi. 

 Lakin 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda bolşevik 

rejiminin hakimiyyət başına gəlməsi Əhməd Cəfəroğlu kimi 

milli düşüncə sahiblərini mühacirətə getməyə məcbur etdi. 

Əhməd Cəfəroğlu minlərlə həmvətəni kimi dil və din 

baxımından azərbaycanlılara hər cəhətdən yaxın olan 

Türkiyəni seçdi. Az sonra o, Kiyevdə və Bakıda yarımçıq 

qalmış ali təhsilini İstanbul Universitetində davam etdirməyə 

başladı. 1924-cü ildə universitetin türk dili və ədəbiyyatı 

fakültəsini bitirən azərbaycanlı gənc burada dövrün Mehmet 

Fuat Köprülü kimi görkəmli ədəbiyyatşünasından dərs almış 

və onun sevimli tələbələrindən biri olmuşdu. Doktor Səadət 

Çağatayın yazdığı kimi, «gözəl təhsilinə, xarici dillərə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

36 

bələdliyinə zəhmətsevərliyi də qarışınca, o, irəliləmək istədiyi 

yolda cığır açan bir yolçu vəziyyətinə gəlmişdi» (135, səh.17). 

Təhsilini bitirdikdən sonra Əhməd Cəfəroğlu fakültə şurasının 

qərarı ilə universitetdə saxlanmış və ilahiyyat fakültəsinin 

kitabxanasında çalışmaqla yanaşı, əsası Mehmet Fuat Köprülü 

tərəfindən qoyulmuş Türkiyyat mərkəzində elmi-tədqiqat işi 

ilə məşğul olmağa başlamışdır. 1925-ci ilin sonunda o, 

Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin təqaüdünü qazanaraq, 

aspirantura təhsilini davam etdirmək üçün dünya 

türkologiyasının mərkəzlərindən biri kimi tanınan Almaniyaya 

yollanmışdır.  

 Burada azərbaycanlı gənc əvvəlcə Berlin, daha sonra 

isə Breslau Universitetində türkologiya sahəsində biliklərini 

təkmilləşdirmişdir. Bu universitetlərdə Van Kop, Vesterman, 

Vasmer, Gizi, Diels, Karl Brokelman, Şader və b. kimi 

tanınmış türkoloq-professorlar onun müəllimləri olmuşlar. 

Almaniyada yaşadığı illərdə Əhməd Cəfəroğlu almancasını 

təkmilləşdirməklə yanaşı, fransız dilini mükəmməl bilirdi və 

bu dillərin hər birində özünə şöhrət qazandıran əsərlərini 

yazırdı. Kiçik yaşlarında klassik müsəlman təhsili alan Əhməd 

Cəfəroğlunun  ərəb və fars dillərinə də bələdliyi vardı. 

Həmkarlarının e’tiraf etdikləri kimi o, türk dillərinin 

(Türkiyədə bu dillər adətən ləhcə adlandırılır – ġ.H.) demək 

olar ki, hamısını bilirdi və təsadüfi deyil ki, bu dillərin 

çoxunun qrammatikasına dair onun  tədqiqatları mövcuddur. 

 1929-cu ildə azərbaycanlı gənc Breslau 

Universitetində məşhur türkoloq F. Gizinin rəhbərliyi altında 

«Gəncə dialektində 75 Azərbaycan bayatı türküsü. Bir dil 

araşdırması ilə» adlı dissertasiya müdafiə etmiş və filologiya 

doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Bu tədqiqat 
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işində Əhməd Cəfəroğlu dərindən bildiyi iki sahəni – xalq 

yaradıcılığı ilə dialektologiyanı sintez halında götürmüşdür. 

Aradan bir il keçəndən sonra, tədqiqat Berlində «Şərq 

dillərinə dair seminarın materialları» məcmuəsində alman 

dilində çap olunmuşdur. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 

Əhməd Cəfəroğlunun birbaşa alman dilində yazdığı həmin 

dissertasiya sonralar ayrıca kitabça şəklində də nəşr 

edilmişdir. 

 Almaniyada yaşadığı illərdə Əhməd Cəfəroğlu yalnız 

universitet məşğələləri ilə kifayətlənməmiş, Berlin, Breslau, 

Вeymar, Leypsiq, Drezden və s. şəhərlərin arxiv 

kitabxanalarında işləmiş, türk və Azərbaycan ədəbiyyatına, 

ümumiyyətlə, Şərq sivilizasiyasına dair bəzi maraqlı 

mənbələrin ilk tədqiqatçısı olmuşdur. Məsələn o, Drezden 

kitabxanasında saxlanılan əlyazmaları araşdırarkən XVII əsr 

Azərbaycan şairi Məlikbəy Avçının divanını aşkara çıxarmış 

və 1932-ci ildə həmin divanı ön söz və şərhlərlə birlikdə 

İstanbulda «Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər» 

seriyasından kitab şəklində çap etdirmişdir. 

 Bütünlüklə həyatının Berlin dövrü Əhməd 

Cəfəroğlunun elmi bioqrafiyasında mühüm rol oynamışdır. O, 

burada Şərq və Qərb təhsilini sintez etmiş, Azərbaycanda və 

Türkiyədə aldığı praktiki biliyi Qərb türkologiya məktəbinin 

nəzəri müddəaları ilə daha da möhkəmləndirmişdir. 

Almaniyadakı təhsil illərində o, bir sıra qərbli  türkoloqlarla 

əməkdaşlıq etmiş, onlarla yaradıcılıq əlaqələrini ömrünün 

sonuna qədər saxlamışdır. 

 Əhməd Cəfəroğlu 1929-cu ildə Almaniyadan 

Türkiyəyə dönmüş və ömrünün sonuna qədər İstanbul 
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Universitetində çalışmışdır. Əhməd Cəfəroğlunun 

Almaniyada yaşadığı illərdə burada azərbaycanlı tələbələrdən 

ibarət çoxsaylı Azərbaycan koloniyası mövcud idi. Müasirləri 

Əhməd Cəfəroğlundan bu tələbə koloniyasının hər cəhətdən 

fəal üzvü kimi bəhs edir, onun yalnız Berlin azərbaycanlılarını 

deyil, Almaniya paytaxtında yaşayan türk, Türkistan 

gənclərini də öz ətrafına toplayan, birləşdirən əsas qüvvə 

olduğunu göstərirlər.  

Berlində yaşadığı illərdə o, Azərbaycan siyasi mühacirətinin 

tanınmış nümayəndələrindən doktor Hilal Münşi ilə yaxından 

tanış olmuşdur. Sonralar «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında 

Hilal Münşinin Azərbaycan haqqında alman dilində nəşr 

etdirdiyi kitabına Əhməd Cəfəroğlunun geniş rəyi çap 

olunmuşdur. 

 İstanbul Universitetində müdərris müavini (türk 

universitetlərinin indiki praktikasında, təxminən, privat-dosent 

vəzifəsinə uyğun gəlir – ġ.H.) kimi fəaliyyətə başlayan 

Əhməd Cəfəroğlu 1933-cü ildə dosent, 1938-ci ildə isə 

prfessor olmuşdur. 1946-cı ildə ustadı adlandırdığı professor 

Mehmet Fuat Köprülüzadənin ölümündən sonra o, 

universitetin Türk dili tarixi kafedrasının müdiri olmuş və 

həyatının son gününə – 6 yanvar 1975-ci ilə qədər bu vəzifədə 

qalmışdır. Türkiyədə çağdaş filoloji fikrin və türkologiyanın 

bir elm sahəsi kimi inkişafında azərbaycanlı alimin müstəsna 

rolu olmuşdu. Müasir türk filoloqlarının yaşlı və orta nəslinə 

mənsub alimlərin çoxu bu gün də fəxrlə özlərini Əhməd 

Cəfəroğlunun şagirdi adlandırır və ondan aşkar bir iftixar hissi 

ilə söz açırlar. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

              Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi” 

39 

 Vilayət Quliyev yuxarıda istinad etdiyimiz 

məqaləsində alimin çoxillik elmi yaradıcılığının ümumi 

xarakteristikasını verərək yazır: «Əhməd Cəfəroğlu son dərəcə 

məhsuldar və çoxcəhətli alim olmuşdur. Türk dünyası, Türk 

mədəniyyəti onu bütün yönləri, bütün istiqamətləri ilə 

maraqlandırırdı. Alimin tədqiqatlarında əski türk yazılı 

abidələrindən tutmuş, müasir türk dillərinin qrammatikasına, 

ədəbiyyat məsələlərindən tutmuş, lüğətçiliyə, 

dialektologiyadan tutmuş, müasir dilçilik problemlərinə kimi 

çox geniş və möhtəşəm bir elmi spektr nəzərə çarpmaqdadır» 

(19). Qeyd edək ki, Əhməd Cəfəroğlunun anadan olmasının 

60 illiyi ilə əlaqədar əsərlərinin biblioqrafiyası Almaniyada, 

70 illiyi ilə əlaqədar isə Türkiyədə çap olunmuşdur. Onun 

tələbələrindən biri, İstanbul Universitetinin professoru Osman 

Fikri Sərtqayanın hazırladığı müxtəsər biblioqrafiyaya Əhməd 

Cəfəroğlunun 1923-cü ildən sonra müxtəlif ölkələrdə, 

müxtəlif dillərdə çap etdirdiyi 350-dən çox əsəri daxil 

edilmişdir (128). 

 Türkoloq kimi dünyanın bir sıra elmi mərkəzlərində 

yaxşı tanınan Əhməd Cəfəroğlu müxtəlif illərdə Avropa 

universitetlərində türk dillərinin tarixinə, müqayisəli 

qrammatikaya, dialektologiyaya  dair mühazirələr oxumuş, 

1950-1951-ci tədris ilində isə məşhur türkoloq, Azərbaycan 

ədəbiyyatına dair tədqiqatların müəllifi Aleksandro 

Bombaçinin dəvəti ilə Roma Universitetində çalışmışdır. 

Türkologiya elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə, 

dünyanın bir sıra elmlər akademiyalarının və elmi 

cəmiyyətlərinin həqiqi və fəxri üzvü seçilmişdir. 1937-ci ildə 

Əhməd Cəfəroğlu Polşa Şərqşünaslar Cəmiyyətinin həqiqi 

üzvü, 1938-ci ildən isə Polşa Elmlər Akademiyasının müxbir 
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üzvü seçilmişdir. Əhməd Cəfəroğlu bu şərəfə layiq görülən ilk 

azərbaycanlı alim idi. Ümumiyyətlə, 30-cu illər Polşa – 

Azərbaycan əlaqələrinin intensiv inkişaf dövrü idi və Polşada 

Azərbaycana, onun tarixinə, ədəbiyyat və mədəniyyətinə 

maraq oyanmasında Məmməd Əmin Rəsulzadə, Sadıqbəy 

Ağazadə kimi siyasi mühacirət nümayəndələri ilə birlikdə 

Əhməd Cəfəroğlunun da xidmətləri olmuşdur. 

 1944-cü ildə Macarıstan Elmlər Akademiyası yanında 

fəaliyyət göstərən Keresi-Sekoma beynəlxalq dilçilik 

cəmiyyəti onu öz fəxri üzvləri sırasına qəbul etmişdi. 1949-cu 

ildə Əhməd Cəfəroğlu Beynəlxalq Onomastika Cəmiyyətinin 

həqiqi üzvü seçilmiş və ömrünün sonuna qədər Türkiyəni bu 

nüfuzlu elm ocağında ləyaqətlə təmsil etmişdir. 1953-cü ildə 

Amerikada fəaliyyət göstərən Azad Ukrayna Universiteti 

azərbaycanlı alimə fəxri elmlər doktoru adı vermişdir. 1953-

cü ildə o, eyni zamanda həm də Beynəlxalq Dialektologiya 

Mərkəzinin və Ural-Altay Cəmiyyətinin üzvü seçilmişdir.  

Əhməd Cəfəroğlunun adı yalnız Avropanın deyil, Amerikanın 

elmi dairələrinə də yaxından tanış idi. 1955-ci ildə o, 

Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayres şəhərindəki Beynəlxalq 

Tural Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmişdir. İspaniya hökuməti 

isə azərbaycanlı alimin xidmətlərini 1955-ci ildə onu «De 

Alfonso El Sabio» ordeni ilə təltif etməklə 

qiymətləndirmişdir. 

 30-cu illərin əvvəllərindən etibarən Əhməd Cəfəroğlu 

Türkiyənin elmi həyatında fəal rol oynayırdı. O, Mustafa 

Kamal Atatürkün təşəbbüsü ilə 1932-ci ildə təşkil edilən Türk 

Dil Qurumunun yaradıcılarından biri idi. Alim ömrünün 
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sonuna qədər bu qurumun həqiqi üzvü olmuş, onun işində 

yaxından iştirak etmişdir. 

 Əvvəldə də qeyd olunduğu kimi, Əhməd Cəfəroğlu 

elmi fəaliyyətə İstanbul Universiteti yanındakı Türkiyyat 

Mərkəzində başlamışdır. Mehmet Fuat Köprülüzadənin 

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yaradılan bu mərkəz 20-ci illərin 

ikinci yarısında türkoloji tədqiqatların əsas mərkəzi idi. 

Sonralar Əhməd Cəfəroğlunun rəhbərliyi ilə həmin Türkiyyat 

Mərkəzinin əsasında elmi-tədqiqat Türkiyyat İnstitutu 

yaradılmışdır. Bu gün Türkiyənin əsas universitetlərinin, 

demək olar ki, hamısının nəzdində türkiyyat institutları 

fəaliyyət göstərir və onlar öz mövcudluqları ilə ilk növbədə 

Əhməd Cəfəroğlunun əməyinə borcludurlar. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, «Azərbaycan yurd 

bilgisi» Əhməd Cəfəroğlunun redaktəsi ilə çıxan yeganə nəşr 

deyildi. V. Quliyevin araşdırmalarından da göründüyü kimi, 

müxtəlif illərdə alim «Türk amacı» məcmuəsini redaktə etmiş, 

1948-ci ildən həyatının sonuna qədər İstanbul Universiteti 

“Türk dili və ədəbiyyatı» məcmuəsinin redaktoru olmuşdur. 

Əhməd Cəfəroğlu fundamental tədqiqatların müəllifi kimi 

tanınmasına baxmayaraq, mətbuatla əməkdaşlığa böyük 

əhəmiyyət vermişdir. Onun elmi və publisistik məqalələri 

«Azərbaycan aylıq kültür dərgisi», «Türkiyyət məcmuəsi», 

«Türk kültürü», «Türk kültürü araşdırmaları», «Türk dilini 

araşdırma illiyi», «Türk xalq bilgisinə dair tədqiqatlar», «Türk 

hüquq və iqtisadi tarixi xəbərləri», «Türk yurdu», «İslam 

dünyası» (alman dilində, Leypsiq), «Odlu yurd», «Öz dilimizə 

doğru», «Yeni Şərq» (alman dilində, Berlin), «Şərq 

tədqiqatları İnstitutunun annalları» (italyan dilində, Neapol), 

«Şərq dilləri seminarının materialları» (alman dilində, Berlin), 
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«Onomastika, informasiya və biblioqrafiya bülleteni (alman 

və ingilis dillərində, Belçika), «Yeni Kafkasya» və başqa 

mətbuat orqanlarının səhifələrində yer almışdı (19). Onun 

«yerli və yabançı» nəşrlərdə fəal iştirakından bəhs edən 

tələbəsi, tanınmış türkoloq-alim Osman Fikri Sərtqaya göstərir 

ki, Əhməd Cəfəroğlunun yuxarıda adları çəkilən bu elmi 

məcmuə və jurnallarda çap etdirdiyi məqalələrinin 

«…başlıcıları türk dili tarixi, əski türk şivələri, türk 

onomastikası, Azərbaycan dili, ədəbiyyətı va dialektologiyası, 

türk xalqlarının mədəniyyət tarixi və s. ilə bağlı məsələlərdir». 

Həm də türk aliminin etirafına görə Əhməd Cəfəroğlu «bu 

sahələrin bir çoxunda, xüsusən də Türkiyə dialektologiyasında 

önçülük yapmışdır» (128,səh.7). 

 İstər dilçi, istərsə də ədəbiyyatşünas kimi Əhməd 

Cəfəroğlunun yaradıcılıq yolu, onun geniş elmi fəaliyyəti 

ayrıca tədqiqatlar mövzusudur. Alimin üçcildlik monumental 

«Türk dili tarixi» əsəri bu gün də öz elmi dəyərini və 

əhəmiyyətini müdafiə etməkdədir. Onun folklorşünaslıq və 

dialektologiya sahəsində müasir türk filoloji fikrində 

özünəməxsus ənənələri olan məktəb yaratdığını türk dilçi və 

ədəbiyyatşünasları da etiraf edirlər. 

 Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycan və ümumtürk 

mədəniyyəti qarşısında, doğma xalqı qarşısında ən böyük 

xidməti isə «Azərbaycan yurd bilgisi» kimi elmi sanbalı ilə 

seçilən bir jurnal nəşr etməsi idi. Bu məcmuənin fotofaksimilə 

nəşrinin 1981-1984-cü illərdə İstanbulda üç cild halında 

yenidən çap olunması məcmuənin əhəmiyyətini göstərən ən 

mühüm amillərdən biridir. Elə bu faktın özü «Azərbaycan 

yurd bilgisi» məcmuəsinin indi də çağdaş türkoloji fikrin 

qaynaqlarından biri kimi mövqeyini qoruyub saxladığını 
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göstərir. Şübhəsiz, bu məcmuə  Əhməd Cəfəroğlunun ən 

böyük əsəridir və əgər o, adını məşhurlaşdıran çoxsaylı 

tədqiqatların müəllifi olmasaydı belə, yalnız «Azərbaycan 

yurd bilgisi»nin nəşri ilə doğma xalqının mədəniyyət 

tarixində, ümumtürk mədəniyyəti tarixində öz layiqli yerini 

tuta bilərdi. 

 

 Əhməd Cəfəroğlunun ən böyük arzusu və əsəri  - 

«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalı 

Əhməd Cəfəroğlu mühacir Azərbaycan mətbuatında 

uzunmüddətli əməkdaşlıq təcrübəsi nəticəsində belə bir 

jurnalın əsasını qoymaq fikrinə gəlib çıxmışdı. Onun 

nəzərində milli ədəbiyyata və mədəniyyətə xidmət vətənə 

xidmətin bir yolu idi. Ona görə də Əhməd Cəfəroğlu 

Azərbaycanda bolşevik rejiminin möhkəmlənməsindən sonra 

perspektivsiz siyasi mübarizə aparmaqdansa yaddaşlar və 

mənəviyyatlar uğrunda mübarizəni üstün tutdu. Tarix onun öz 

fikrində yanılmadığını əyani şəkildə göstərdi. 

 Hələ gənc yaşlarında bacarıqlı alim və elm təşkilatçısı 

kimi tanınan, geniş əlaqələr quran Əhməd Cəfəroğlu 1932-ci 

ildə ən böyük arzusunu gerçəkləşdirdi. Azərbaycanşünaslıq və 

türkologiya sahəsindəki tədqiqatların əsas mərkəzinə çevrilən 

«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının əsası qoyuldu. Əgər 

həmin dövrə qədər və ondan sonra İstanbulda və Berlində nəşr 

olunan «Yeni Kafkasya», «Odlu yurd», «Azəri türk», 

«Bildiriş», «Qurtuluş», «İstiqlal», «Azərbaycan» və başqa 

mətbuat orqanları Azərbaycan xalqının siyasi hüquqları 

uğrunda mübarizə aparırdısa, «Azərbaycan yurd bilgisi» bu 

xalqı qədim tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə dünyaya 
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tanıtmaq məqsədini qarşıya qoymuşdu. Doğrudur, 

«Azərbaycan yurd bilgisi»nin ümumi xətti «Müsavat» 

partiyasının və sağlam fikirli Azərbaycan siyasi mühacirətinin 

tutduğu yoldan o qədər də fərqlənmirdi. Lakin bununla belə 

jurnal heç zaman siyasi orqan olmamış və daha çox 

«Azərbaycan davasının» mənəvi tərəfinə öz yardımını 

göstərməyə çalışmışdır. 

 «Azərbaycan yurd bilgisi» ayda bir dəfə, 48 səhifə 

həcmində çap olunurdu. 1932 –1934-cü illər arasında jurnalın 

36 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Jurnalın müdiri və mühərriri, 

həqiqi sözlə desək, naşiri və baş redaktoru Əhməd Cəfəroğlu 

idi. Redaksiya heyətinə professor Mehmet Fuat Köprülüzadə, 

professor Zəki Вəlidi Toğan, Doktor Mirzə Hacızadə, Doktor 

Məhəmməd Ağaoğlu, İstanbul universitetinin assistenti 

Əbdülqadir daxil idi. Redaksiya heyətinin təşkili zamanı 

Əhməd Cəfəroğlu Türk dünyasının elmi maraq və 

mənafelərini nəzərə almışdır. Belə ki, müəllimi Mehmet Fuat 

Köprülüzadə Anadolu, Mirzə Hacızadə və Məhəmməd 

Ağaoğlu Azərbaycan, professor Zəki Вəlidi Toğan 

Вolqaboyu, Əbdülqadir isə Orta Asiya türklərinin təmsilçiləri 

idilər. 

 Jurnalın nəşri ilə bütün ağırlıqlar müdir və mühərririn 

üzərinə düşürdü. Əhməd Cəfəroğlu yalnız məcmuədə çap 

olunan məqalə və tədqiqatların yüksək elmi səviyyəsinə, 

sağlam polemika ruhuna məsuliyyət daşımırdı, həm də 

məcmuənin işini təşkil edir və maliyyələşdirirdi. 30-cu illərin 

ortalarına doğru Azərbaycan mühacirətinin bir sıra 

nümayəndələri artıq Türkiyəni tərk edərək Avropaya 

yerləşmişdilər. Bəzi mühacir dairələri isə sovet rejiminin 

Azərbaycanda köklü şəkildə bərqərar olduğunu görərək fəal 
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mübarizədən çəkinmişdilər. Belə şəraitdə jurnal nəşr etmək 

olduqca çətin idi. Üstəlik, 30-cu illərin ortalarından 

başlayaraq, Türkiyədə pantürkizm və panturanizm əleyhinə 

mübarizə başlanmışdı. Təbii ki, bu da «Azərbaycan yurd 

bilgisi»nin qarşısına bir sıra maneələr çıxarırdı. Bu maneələr 

nəticəsində 1934-cü ilin sonunda 36-cı nömrəsi çıxdıqdan 

sonra «Azərbaycan yurd bilgisi» öz nəşrini dayandırmalı oldu. 

 20 illik fasilədən sonra, 1954-cü ildə jurnalın nəşrini 

yeniləmək üçün təşəbbüs göstərildi və həmin il onun 37-ci 

nömrəsi çap olundu. Jurnal bu dəfə artıq «Azərbaycan 

Kültürünü Tanıtma Dərnəyi”nin orqanı kimi nəşr olunurdu. 

Dərnək adından yenilənmiş nəşrə yazılmış müqəddimədə 

deyilirdi: «Milli Azərbaycan kültür və qayəsini tanıtmaq və 

araşdırmaq qayəsi ilə 1932–1934-cü illər ərzində professor, 

doktor Əhməd Cəfəroğlu tərəfindən üç cild 36 sayı halında 

yayınlanmış bulunan «Azərbaycan yurd bilgisi» dərgisi 

təəssüf ki, bəzi səbəblər dolayısı ilə uzun bir duraklama 

dövrəsi keçirmiş bulunmaqdadır.  Halbuki Türklüyə 

xidmətdən başqa qayəsi olmayan və eyni zamanda, içərisinə 

aldığı zəngin araşdırma materialları ilə Azərbaycan sahəsində 

çalışan Qərb və Şərq bilginlərinə sağlam və bitərəf bir qaynaq 

vəzifəsi daşımaqda olan bu dərginin bundan sonra daha 

unudulmuş vəzi yyətdə qalmasının doğru olmayacağına 

diqqəti çəkərək, onun «Azərbaycan Kültürünü Tanıtma 

Dərnəyinin» bir yayın orqanı olaraq yayınlanmasını öz 

üzərinə almış bulunmaqdadır» (98, səh.3). 

 Əlamətdar haldır ki, 30-cu illərdə yalnız bir nəfərin - 

Əhməd Cəfəroğlunun səyi ilə ərsəyə çatdırılan «Azərbaycan 

yurd bilgisi» dərgisi aradan iyirmi il keçəndən sonra artıq 

məcmu bir orqana, qürbətdəki mühacir azərbaycanlıların 
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müştərək elmi-mədəni nəşrinə çevrilmişdir. Bu da jurnalın öz 

qarşısına qoyduğu vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəldiyini 

göstərməkdədir. O da simvolikdir ki, Azərbaycan Kültürünü 

Tanıtma Dərnəyinin orqanına çevriləndən sonra da 

«Azərbaycan yurd bilgisi» əvvəlki yoluna sadiq qalacağını 

bildirmişdi: «Azərbaycan yurd bilgisi» əsgi elmi xarakterini 

tamamilə mühafizə edəcəkdir. Və böyük Türk Dünyasının bir 

parçası olan Azərbaycan elminin kültürünü araşdırmaq və 

yayınlamaq kimi bir vəzifəni üzərinə alan dərnəyimiz, heç 

şübhə yoxdur ki, ancaq bu türk diyarını sevənlərin yaxın ilgi 

və sevgilərinə güvənərək bu yük altına girmiş bulunmaqdadır» 

(98, səh.4). Lakin dərnəyin verdiyi vədlər özünü doğrultmadı. 

Əhməd Cəfəroğlunun təkbaşına üç il yaşatdığı və dünyaya 

tanıtdığı «Azərbaycan yurd bilgisi»  Azərbaycan Kültürünü 

Tanıtma Dərnəyinin orqanı olduqdan sonra, onun cəmisi bir 

nömrəsi çıxdı. Beləliklə, azərbaycanşünaslıq tarixində böyük 

rol oynayan bu qiymətli məcmuənin nəşrini 50-ci illərdə bərpa 

etmək cəhdi, əslində, səmərəsiz qaldı.  Əvvəldə 

də qeyd edildiyi kimi, bu vətənpərvər nəşrin əsas mündəricəsi 

onun adında əks olunmuşdur. «Yurd bilgisi» anlayışı altında 

Azərbaycan haqqında çoxcəhətli, ensiklopedik xarakterli 

araşdırmalar nəzərdə tutulurdu, həm də diqqətəlayiq haldır ki, 

təxminən eyni tarixi kəsimdə - yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu 

illərin əvvəllərində azərbaycanşünaslıq sahəsindəki tədqiqatlar 

Sovet Azərbaycanında da intensiv xarakter almışdı. Burada 

yaradılan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyətinin 

qarşısına da analoji vəzifə – Azərbaycan mədəniyyətini 

kompleks şəkildə öyrənmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Müdrik bir 

məsəldə deyildiyi kimi, hər cür müqayisə qüsurludur. Lakin 

buna baxmayaraq, 20-ci illərin sonu 30-cu illərin əvvəllərində 
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Əhməd Cəfəroğlu və onun «Azərbaycan yurd bilgisi» 

məcmuəsinin çevrəsinə topladığı qüvvələrin gördüyü işlərlə 

Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyətinin gerçəkləşdirdiyi 

işləri müqayisə edəndə istər-istəməz üstünlüyü birinci tərəfə 

vermək lazım gəlir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, Əhməd 

Cəfəroğlu və onun silahdaşları azərbaycanşünaslıq 

sahəsindəki tədqiqlərini Vətəndən uzaqlarda, kifayət qədər 

elmi məxəz və qaynaq olmadığı bir şəraitdə aparırdılar. Sovet 

Azərbaycanındakı tədqiqatların demək olar ki, heç biri 

ideoloji ehkamların tələblərindən kənara çıxmırdı, burada 

xalqın mədəniyyətini, ümumiyyətlə onun mövcudluq tarixini 

qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş şablonlar və qəliblər əsasında 

öyrənirdilər Əhməd Cəfəroğlu və onun həmfikirləri isə hər cür 

ideoloji tabelikdən uzaq idilər, onlar üçün əsas meyar tarixi və 

elmi obyektivlik idi. Bu da öz növbəsində, Azərbaycan 

hüdudlarından kənarda, xüsusən də Türkiyədə 

azərbaycanşünaslıq sahəsində aparılan tədqiqatların qiymət və 

əhəmiyyətini daha da artırır. 

 

 Materialların təsnifatı və jurnalın  müəlliflər 

kollektivi 

 «Azərbaycan yurd bilgisi»ndə yer alan materialları 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

şifahi xalq ədəbiyyatı məsələləri və etimologiya ilə 

bağlı araşdırmalar; 

klassik ədəbiyyatla bağlı araşdırmalar; 

XIX əsr Azərbaycan və ümumtürk ədəbiyyatı ilə bağlı 

araşdırmalar; 
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dilçiliklə bağlı araşdırmalar; 

mədəniyyət tarixi ilə bağlı araşdırmalar; 

ədəbi əlaqələrlə bağlı araşdırmalar; 

musiqi və incəsənətlə bağlı araşdırmalar; 

iqtisadi həyatla bağlı araşdırmalar; 

çağdaş ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı məqalə və 

polemik qeydlər; 

tənqid və publisistika; 

bədii və tarixi mətnlərin nəşri; 

mətbuat icmalı. 

 Bu təsnifat jurnalın son dərəcə geniş mündəricatını 

sona qədər əks etdirməsə də, onun əsas problematikası və 

maraq dairəsi haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, təsnifatda yer alan bütün tədqiqat sahələrinin 

mərkəzində Azərbaycan dayanırdı. İstər dilçilik və 

ədəbiyyatşünaslıq, istər folklorşünaslıq və mədəniyyət tarixi, 

istərsə də incəsənət və iqtisadiyyatla bağlı araşdırmalar bir 

qayda olaraq Azərbaycanı əhatə edir, lakin bu zaman digər 

türk xalqlarının tarixi təcrübəsindən də yan keçilmirdi. Bir 

sözlə, jurnal “Azərbaycan yurd bilgisi” adlansa da, burada 

Azərbaycanı ümumtürk dünyasından ayıran, fərdiləşdirən 

amillərə deyil, onları birləşdirən, yaxınlaşdıran cəhətlərə 

diqqət yetirilirdi. 

 Məcmuə qarşısına qoyduğu bu mürəkkəb vəzifənin 

öhdəsindən ətrafına topladığı intellektual potensialın köməyi 

ilə gəlirdi. Əhməd Cəfəroğlunun təşkilatçılıq qabiliyyəti, onun 
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adamlarla dil tapmaq, onları bir ideya ətrafında birləşdirə 

bilmək məharəti burada da mühüm rol oynamışdır. 

Məcmuənin daimi müəllifləri sırasında Azərbaycan 

mühacirətinin nümayəndələri aparıcı mövqe tuturdular. Bu da 

hər şeydən əvvəl onların Azərbaycan gerçəkliyinə dərindən 

bələd olmaları, ölkədəki ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi 

prosesləri diqqətlə izləmələri və qiymətləndirmələri ilə bağlı 

idi. 

 Bütünlüklə, azərbaycanlı müəlliflərin jurnalda dərc 

olunan əsərlərinin, təxminən, 70 faizi naşir və baş redaktor 

Əhməd Cəfəroğlunun məqaləsi, rəyi və s. olmayan nömrəsinə 

təsadüf etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan siyasi 

mühacirətinin Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əli 

Rəsulzadə, Xəlilbəy Xasməmmədli, Əli Xəzərli, Məmməd 

Əlizadə, Mustafa Vəkilli, Nağı ġeyxzamanlı, ġəfibəy 

Rüstəmbəyli, Səlim Rafiq, Mirzəbala Məmmədzadə və b. 

nümayəndələri jurnalın fəal müəllifləri idilər. Azərbaycanın 

milli-azadlıq hərəkatında özünəməxsus yer tutan, Azərbaycan 

Demokratik Cümhuriyyətinin qurucuları sırasında yer alan bu 

tanınmış siyasi xadimlər jurnaldakı yazılarında Vətənin yaxın 

tarixi keçmişinə işıq salır, müstəqilliyin iki ilində və bolşevik 

hakimiyyəti altında Azərbaycanın üzləşdiyi problemlərdən söz 

açır, ölkənin ictimai, iqtisadi, siyasi vəziyyətini təhlil edir, 

onun gələcək inkişafı ilə bağlı mülahizə və proqnozlarını 

bildirirdilər. Onlar eyni zamanda, bolşevik mətbuatını ardıcıl 

izləyir və Azərbaycan xalqına, onun tarix və mədəniyyətinə 

qarşı edilən hər bir haqsızlığı cavabsız qoymurdular. 

 «Azərbaycan yurd bilgisi»nin işində yaxından iştirak 

edən Mir Əziz Seyidli, Sadıq Sənan, Sürəyya 

Talıbxanbəyli, Fövziyyə Abdulla və b. azərbaycanlı gənclər 
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isə ali təhsillərini Türkiyədə almış və sonrakı həyatlarını bu 

ölkə ilə bağlamışdılar. Lakin Azərbaycan mövzusu jurnal 

səhifələrindəki yazılarından da göründüyü kimi, onların elmi 

bioqrafiyasında mühüm yer tutmuşdur. Bu marağın 

yönəldilməsində və tərbiyə edilməsində Əhməd Cəfəroğlunun 

şəxsi nümunəsinin, şübhəsiz, mühüm rolu olmuşdur. 

 Əhməd Cəfəroğlunun başçılığı ilə müəlliflər kollektivi 

jurnalın əsas nüvəsini təşkil edirdilər. Lakin bir qrup mühacir 

azərbaycanlının iştirakı ilə siyasi qəzet, yaxud məcmuə 

çıxarmaq nə qədər asan idisə, professional səviyyədə elmi-

publisistik jurnal çap etmək o qədər çətin idi. Bu çətinliyi göz 

önünə alan Əhməd Cəfəroğlu digər türk xalqlarının 

təmsilçilərini də «Azərbaycan yurd bilgisi»nin işinə cəlb 

etmişdir. 

 Rusiyadakı 1917-ci fevral və oktyabr inqilablarından 

sonra rus şovinizminin bolşevizm pərdəsi altında yenidən baş 

qaldırması imperiyanın tərkibindəki türk xalqlarının qabaqcıl 

nümayəndələrinin bir qismini mühacirətə getmək 

məcburiyyəti qarşısında qoymuşdu. Orta Asiya və Volqaboyu 

türklərinin nümayəndələri də azərbaycanlılar kimi özlərinə dil 

və din baxımından yaxın olan Türkiyəni mühacirət yeri olaraq 

seçmişdilər. Nəticədə rus və Avropa mədəniyyətinin ənənələri 

əsasında yetişən, rus və Avropa dillərini bilən, 

dünyagörüşlərində Qərb və Şərq mədəniyyətlərini məharətlə 

sintez etməyi bacaran türk ziyalılarının böyük bir qrupu 

Türkiyəyə mühacirət etməli oldu. Əhməd Cəfəroğlu həmin 

ziyalılarla geniş əlaqə saxlayırdı və sonralar «Azərbaycan 

yurd bilgisi»nin nəşrinə başladıqda onlardan çoxunu jurnalla 

əməkdaşlığa cəlb edə bilmişdi. 
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 Məcmuənin fəal müəlliflərindən biri də Zəki Vəlidi 

Toğan (1885-1971) idi. Başqırdıstanda doğulan Zəki Vəlidi 

burada mollaxana təhsili almış, daha sonra isə Kazan 

müəllimlər seminariyasında və Kazan universitetində 

oxumuşdu. Həmin universitetin professoru, milliyyətcə Xakas 

türkü olan Fyodor Katanovla əməkdaşlıq gənc yaşlarından 

onun elmə, xüsusən də tarixə və Şərq filologiyasına marağını 

müəyyənləşdirmişdi. 1917-ci il rus inqilabından sonra başqırd 

xalqının milli-azadlıq mübarizəsinin liderlərindən biri kimi 

tanınan və ilk başqırd hökumətinin başçısı olan Zəki Vəlidi 

milli məsələyə münasibətdə Leninin  prinsipləri ilə 

razılaşmamış, məsələyə öz baxışını açıq və birmənalı şəkildə 

bildirmişdir. Ömrü bir neçə ay çəkən müstəqil başqırd 

dövlətinin süqutundan sonra o, Orta Asiyaya keçmiş, burada 

basmaçıların sıralarında vuruşmuş, daha sonra Türkiyəyə 

mühacirət etmişdi. Yeni vətənində özünü bütünlüklə elmi 

yaradıcılığa həsr edən professor Zəki Vəlidi Toğan XX əsrin 

böyük türk tarixçilərindən və Türkiyə Tarix  Qurumunun 

yaradıcılarından biri kimi tanınmışdır.  

‹‹Azərbaycan yurd bilgisi›› jurnalında o, Azərbaycanın 

tarixi coğrafiyasına və etnoqrafiyasına dair silsilə məqalələrlə 

çıxış etmişdir. Zəngin elmi-tarixi qaynaqlar əsasında yazılmış 

bu məqalələr indi də öz elmi əhəmiyyət və dəyərini 

saxlamaqdadır. Əhməd Cəfəroğlu ilə Zəki Vəlidi Toğan 

həyatlarının sonuna qədər ünsiyyət və əməkdaşlıqlarını davam 

etdirmişdilər. 10 cilddə nəzərdə tutulan ‹‹Türklərin əl kitabı›› 

(‹‹Türk ensiklopediyası››) bu iki alimin birgə səyi nəticəsində 

qismən gerçəkləşmişdi. 

 Tatar milli azadlıq hərəkatının öncülləri və XX əsrin 

əvvəllərində tatar ədəbi-ictimai fikrinin tanınmış 
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nümayəndələrindən olan Ayaz Ġshaki (1885 –1954), Abdulla 

Baqqal (1889 –1990), Əqdəs Nemət də jurnalın fəal 

müəllifləri sırasına daxil idilər. Onlardan Abdulla Baqqal daha 

çox türk sivilizasiyasının ərəb və ümumən islam sivilizasiyası 

ilə əlaqələri, Əqdəs Nemət slavyan –türk münasibətləri, Ayaz 

İshaki isə ortaq türk mədəniyətinin problemləri ilə əlaqədar 

yazıları ilə jurnal səhifələrində çıxış edirdilər. 

 «Azərbaycan yurd bilgisi»nin səhifələrində Orta Asiya 

türklərinin təmsilçilərinin imzalarına da ara-sıra təsadüf 

olunurdu. Əslən özbək olan və jurnalın redaksiya heyətinə 

daxil olan İstanbul Universitetinin assistenti, tarixçi və 

ədəbiyyatşünas Abdulqədir Süleyman jurnalda «Türk 

qövmlərinin xalq ədəbiyyatında rus istilasının inikası» və 

«Türkistanın milli qəhrəmanları» ümumi başlıqları altında 

silsilə məqalələr dərc etdirmişdi. Başqa bir özbək türkü –

doktor A. N. Həkimbəy isə Anadolu ilə Türkistan arasındakı 

ədəbi-tarixi bağlar haqqında maraqlı yazılarla çıxış etmişdir. 

 Hələ XVIII əsrin sonlarından etibarən Türkiyədə 

məskunlaşmış Krım tatarlarının təmsilçiləri də «Azərbaycan 

yurd bilgisi»ndə yaxından iştirak edirdilər. Krımda yetişən 

böyük türk milliyyətçisi və alimi, məşhur «dildə, fikirdə, 

əməldə birlik» şüarının müəllifi Ġsmayılbəy Qaspralının 

əsasını qoyduğu məşhur «Tərcüman» qəzetinin ilk nömrəsinin 

çapdan çıxmasının 50 illiyi də məcmuənin səhifələrində geniş 

qeyd edilmiş, bu münasibətlə Qaspralının şəxsiyyətinə, türk 

xalqlarının ictimai fikir tarixindəki yerinə dair silsilə 

məqalələr nəşr olunmuşdu. Krım tatarlarının Cəfər Seyid 

Əhməd Krımer, Abdullahoğlu Həsən kimi tanınmış 

ziyalıları «Azərbaycan yurd bilgisi»nin fəal müəllifləri idilər. 

Onların məqalələrində həm ümumtürk mədəniyyətinin 
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problemləri, həm də konkret olaraq Krım tarixi və türk 

xalqlarının mənəvi dünyasında Krımın yeri məsələsi diqqət 

mərkəzinə çəkilirdi. 

 İstanbulda nəşr olunan «Azərbaycan yurd bilgisi» 

Türkiyənin elmi-ədəbi mühitində kifayət qədər populyar idi. 

Türk filoloqları bu məcmuəyə ciddi elmi-filoloji nəşrlərdən 

biri kimi yanaşırdılar. TanınmıĢ türk alimlərindən Mehmet 

Fuat Köprülüzadə, Əbdülbaqi Gölpinarlı, Sadəddin 

Nühəvət, Mahmud Raqib KeĢəmihalzadə, Mehmet 

ġərafəddin, Xəlil Nemətullah, Adnan Cahid və başqaları 

jurnalın daimi müəllifləri idilər. Onların «Azərbaycan yurd 

bilgisi» səhifələrində dərc olunan məqalələrinin mövzu və 

mündərəcəsi genişliyi ilə seçilirdi. Burada əski türk 

ədəbiyyatının problemlərindən, türk xalqlarının çağdaş 

ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatından bəhs edən yazılara, 

ciddi, polemik fikir axtarışlarına geniş yer verilirdi. Jurnal 

eyni zamanda filoloji tədqiqatlar sahəsində ilk addımlarını 

atan gənc filoloqlar üçün də tribuna idi. Çünki bir naşir və 

redaktor kimi Əhməd Cəfəroğlunun fikir demokratizmi, 

yeniliyi müdafiə etməsi onun gənclərə münasibətində daha 

aydın şəkildə üzə çıxırdı. 

 Nəhayət, «Azərbaycan yurd bilgisi» Avropa 

türkoloqlarının da səhifələrində məmnuniyyətlə çıxış etdiyi 

nüfuzlu bir orqan idi. Jurnalın müxtəlif nömrələrində Q. 

Rakuet, Q. YaĢke, M. Rəsənən, P. Vitek və s. kimi Avropa 

şərqşünaslarının Azərbaycan və türk mədəniyyətlərinə dair 

yazıları çap olunmuşdu. Məcmuənin fəaliyyətində diqqəti cəlb 

edən başqa bir istiqamət Avropadakı türkoloji fikrin ardıcıl 

izlənməsi idi. Bu cəhətdən «Azərbaycan yurd biogisi» 
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Azərbaycan – Avropa əlaqələrinin tarixində də dəyərli bir rol 

oynamışdı. 

 Jurnalın mündərəcəsi və müəlliflər kollektivi ilə bağlı 

bu qısa xülasədən də göründüyü kimi, «Azərbaycan yurd 

bilgisi» sözün həqiqi mənasında Azərbaycan və ümumilikdə 

türk dünyası haqqında geniş, ensiklopedik bilikləri əhatə edən 

universal bir nəşr idi. Təbii ki, yalnız ədəbiyyatşünaslar deyil, 

dilçilər, etnoqraflar, tarixçilər, sənətşünaslar, iqtisadçılar, 

politoloqlar və s. də bu jurnalın səhifələrində yeni, orijinal 

materiallarla, proseslərə özünəməxsus münasibətlə qarşılaşa 

bilərlər. 
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II  fəsil 

 

«AZƏRBAYCAN YURD BĠLGĠSĠ» JURNALINDA 

AZƏRBAYCAN FOLKLORU MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

                          "Azərbaycan yurd bilgisi"nin  ətrafında toplanan və 

yüksək elmi hazırlığı, professional səviyyəsi ilə seçilən 

ədəbiyyatşünaslar, türkoloqlar Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatının bir sıra problemlərini araşdırmış, eyni zamanda 

ayrı-ayrı folklor nümunələrinin nəşri sahəsində təşəbbüs 

göstərmişlər. Xalqımızın ən nadir folklor incilərindən biri olan 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı hələ Şimali Azərbaycan - 

Sovet Azərbaycanı ədəbiyyatşünaslığına bəlli olmamışdan 

öncə bu jurnalın ətrafındakı azərbaycanşünaslar onu tədqiq 

etmiş, dastanın dil və tarix baxımından Oğuz türkləri, ilk 

növbədə isə azərbaycanlılarla bağlı olduğu qənaətinə 

gəlmişdilər. Şübhəsiz, bu qənaət «Kitabi-Dədə Qorqud»un 

sonrakı tədqiqatçıları üçün lazımlı bir orientasiya idi və 

buradakı dillə, tarixlə, etimologiya və etnoqrafiya ilə bağlı bir 

sıra məsələləri araşdırmağa imkan verirdi. 

 Klassik ədəbiyyatla bağlı məqalələrdə də Azərbaycan 

şeirinin milli özünəməxsusluğunu və təkrarsızlığını əyani 

şəkildə göstərmək üçün folklor örnəklərinə və ənənələrinə tez-

tez müraciət edilirdi. Bu da "Azərbaycan yurd bilgisi"nin milli 

ədəbiyyat və milli mədəniyyət barəsində ardıcıl və 

düşünülmüş konsepsiyasının olmasından irəli gəlirdi. Həmin 

konsepsiya daha geniş şəkildə jurnalın banisi Əhməd 
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Cəfəroğlunun türk dilləri tarixinə dair fundamental "Türk dili 

tarixi" kitabında və ədəbiyyatşünaslıq haqqındakı 

məqalələrində öz əksini tapmışdır.  

         Konsepsiyanın əsas məğzi bundan ibarət idi ki, ərəb-fars 

ədəbiyyatının təsirinə məruz qalana qədər türklər hər cəhətdən 

orijinal və özünəməxsus bir mədəniyyət yaratmışdılar. Ərəb 

və fars hegemonluğu, digər tərəfdən isə islamın həyatın bütün 

sahələrinə nüfuz etməsi bu əski mədəniyyətin ərəb xilafəti və 

islam ayinləri ilə bir araya sığmayan cəhətlərinin zorla 

unutdurulmasına, xalqın yaddaşından və mədəniyyətinin, eləcə 

də onun ən zəngin qollarından biri olan Azərbaycan 

mədəniyyətinin orijinallığını və özünəməxsusluğunu daha 

bariz şəkildə üzə çıxarmaq üçün jurnal dil və folklorla bağlı 

araşdırmalara öz səhifələrində daha geniş yer ayırırdı. 

                             Azərbaycan folkloru bir qayda olaraq Azərbaycan 

türklərini və bütövlüklə türk xalqlarının tarixi, ənənələri, 

məişəti, musiqisi, düşüncə və dünyabaxışı ilə əlaqəli şəkildə 

araşdırılmışdı. Tədqiqatçılar nümunələrinin və ənənələrinin 

genişliyi, zənginliyi ilə seçilən Azərbaycan folkloruna 

ümumtürk folklorunun bir tərkib hissəsi kimi baxmış, milli 

folklor örnəklərinin yardımı ilə yalnız Azərbaycan türklərinin 

deyil, bütün türklüyün keçmişini oxumağa, onun düşüncə və 

inanclarını təsbit etməyə, aydınlaşdırmağa çalışmışdılar. 

Folklor abidələrinin tarixlə əlaqəsinin aşkara çıxarılmasına 

tədqiqatlarda xüsusi önəm verilmişdir. 

                              Şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmalarla 

yanaşı, Azərbaycan aşıq şeirinə və ayrı-ayrı klassik aşıqların 

yaradıcılığına mühüm diqqət yetirilmişdir. Məqalə və 

tədqiqatlar müəllifləri Azərbaycan aşıqlarının yaradıcılığını 

yalnız Azərbaycan mənbələri deyil, eyni zamanda, Türkiyə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

              Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi” 

57 

bəzi hallarda isə Avropa qaynaqları və məxəzləri əsasında 

öyrənməyə təşəbbüs göstərmişlər. Bu isə tədqiqatların əhatə 

dairəsini genişləndirmiş və yeni elmi məxəzlərin aşkara 

çıxarılmasına imkan yaratmışdır. 

                               Azərbaycan folkloru ilə bağlı tədqiqatlarda Ana 

Vətəndə - Azərbaycanda meydana çıxan əsərlərdən geniş 

istifadə olunmuş, onların elmi-nəzəri baxımdan əhəmiyyət 

kəsb edənləri jurnalın səhifələrində obyektivliklə 

qiymətləndirilmişdir. 

                                Folklor nümunələri yalnız tarixlə deyil, həm də 

müasirliklə, xalqın bugünkü həyatı ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən 

keçirilmiş, onun hələ mükəmməl yazılı ədəbiyyata sahib ola 

bilməyən türk qövmlərinin həyatında oynadığı böyük rol 

öyrənilmişdir. 

                                 Bütün bu cəhətlərinə görə «Azərbaycan yurd 

bilgisi» jurnalı ötən əsrin 30-cu illərində Azərbaycan 

folklorşünaslığının təşəkkülü prosesində mühüm rol oynayan 

bir elmi-ədəbi məktəb kimi qəbul edilməli və orada aparılmış 

tədqiqatların nəticələrindən geniş istifadə olunmalıdır. 

 

 Milli folklorumuzun və «Kitabi-Dədə Qorqud»un  

öyrənilməsində birincilik 

«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalındakı 

ədəbiyyatĢünaslıq materiallarının təhlili, milli folklorun 

öyrənilməsi və onun bəzi nümunələrinin nəĢri sahəsində də 

birinciliyin mühacir filoloqların tərəfində olduğunu 

göstərir. İlk nömrədəki qısa giriş sözündə də göstərildiyi 

kimi, «Azərbaycan yurd bilgisi»nin əsas məqsəd və qayəsi 

Azərbaycan türklərinin yaratdıqları və tarix boyu yaşatdıqları 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

58 

zəngin bədii sərvətə bələd olan tədqiqatçıları bir yerə 

toplayaraq bu ədəbiyyatı geniş şəkildə tanıtmaq idi. 

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının Azərbaycan 

sovet ədəbiyyatşünaslığında ardıcıl və planlı şəkildə, elmi 

metod və üsullarla toplanması və tədqiqi 30-cu illərin ikinci 

yarısına təsadüf edir. Doğrudur, istər inqilabdan əvvəl, istərsə 

də bolşevik hakimiyyətinin ilk illərində ayrı-ayrı 

tədqiqatçıların səyi nəticəsində bir sıra folklor nümunələri 

yazıya alınmış və çap edilmişdir. Lakin elmi ədəbiyyatda da 

etiraf edildiyi kimi, Azərbaycan folklorşünaslığının təşəkkülü, 

Salman Mümtaz, Həmid Araslı, Əmin Abid, Hənəfi Zeynallı, 

Hümmət Əlizadə, Məmmədhüseyn Təhmasib və b. 

folklorçuların əsas tədqiqatları, kitab və məqalələri məhz 30-

cu illərin ikinci yarısına təsadüf etməkdədir. Azərbaycan 

şifahi xalq ədəbiyyatının bir sıra monumental nümunələrinin – 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının, «Koroğlu» eposunun nəşri 

və tədqiqi isə daha sonrakı illərin payına düşür. 

 Jurnalın ilk sayından etibarən burada Azərbaycan 

mədəniyyətinin bir sıra digər sahələri ilə birlikdə xalqımızın 

zəngin folklor irsinə də geniş yer ayrılmışdır. Jurnalın ilk 

nömrəsi onun sahibi və baş redaktoru Əhməd Cəfəroğlunun 

«Azərbaycan tarixinə ümumi bir baxıĢ» (71, səh.5-16) 

məqaləsi ilə açılırdı. Nömrədəki ikinci məqalə isə professor 

Məhmet Fuat Köprülüzadənin «Dədə Qorqud kitabına aid 

notlar» (71, səh.17-21) məqaləsi idi. Bu sıralanmada 

müəyyən bir qanunauyğunluq var idi və «Azərbaycan yurd 

bilgisi»nin bütün nömrələrində şifahi xalq ədəbiyyatı hər 

zaman diqqət mərkəzində olmuşdu. 
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 Jurnalın müxtəlif saylarında «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanı ilə bağlı elmi fikir və müşahidələrə geniş yer verilməsi 

qanunauyğun məna daşıyırdı. Məsələ burasındadır ki, «Kitabi-

Dədə Qorqud» dastanının Azərbaycan mədəniyyəti ilə, 

Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı ilə bağlılığı barəsində Əmin 

Abid tərəfindən başlanılan tədqiqat işi (1926-cı il) geniş 

şəkildə yalnız 1938-ci ildə, dastanın akademik Həmid Araslı 

(32) tərəfindən hazırlanan ilk nəşri meydana çıxandan sonra 

davam etdirilmiş, lakin tezliklə «Kitabi-Dədə Qorqud» xalqa 

zidd, burjua-feodal məfkurəsinin daşıyıcısı olan zərərli əsər 

kimi dəyərləndirilmiş və onun nəinki tədqiqi, hətta adının belə 

çəkilməsi yasaq edilmişdi (24). Dastanın Azərbaycanda ilk 

nəĢrindən altı il əvvəl onun milli mədəniyyət faktı kimi 

mühacir ədəbiyyatĢünaslığın diqqətini çəkməsi 

«Azərbaycan yurd bilgisi» və onun naĢirinin milli 

mədəniyyətə dərindən bələdliyini və vətənpərvərliyini 

göstərirdi. 

 Jurnalın 1932-ci il nömrələrində Mehmet Fuat 

Köprülüzadənin «Kitabi-Dədə Qorqud»la bağlı üç məqaləsi 

dərc olunmuşdur (71, səh.17-21; 72, səh.84-91; 73, səh.133-

140). Bu məqalələr müəllifin dastan mətni üzərində 

müşahidələri kimi düşünülmüşdü və daha çox əsərin türk 

xalqlarının tarixi keçmişi ilə bağlılığı, mətnlərdə müdafiə 

olunan əski inanc və təsəvvürlərlə müasirliyin 

əlaqələndirilməsi əsas götürülmüşdü. «Dədə Qorqud kitabına 

aid notlar» ümumi başlığı altında çap olunan silsilə 

məqalələrin birincisi «Altunküpəli oğuz bəyləri» («Qızıl 

sırğalı Oğuz bəyləri») adlanır (71, səh.17-21). Dastanın 

İstanbul nəşrində «altun küpəli Oğuz bəyləri» ifadəsinə 

təsadüf edən müəllif bu ifadədən çıxış edərək «Kitabi-Dədə 
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Qorqud”un türk tarixinin ən qədim dövrləri ilə əlaqəsini üzə 

çıxarmağa çalışır. Bir sıra Şərq və Qərb mənbələrini araşdıran 

müəllif kişilərin qulağa sırğa və ya halqa taxmalarının «itaət 

etmək», «tabe olmaq», «əsarətə düşmək» kimi məcazi 

anlamları olduğu qənaətinə gəlir. Həm də Köpruluzadənin 

fikrincə, bu adət qədim türklərə iranlılardan keçməmişdir. 

Müəllif fikrini isbat etmək üçün qədim Çin qaynaqlarının 

qulağı sırğalı qırğız kişiləri barəsində verdikləri bilgilərə 

istinad edir. Müəllif «itaətə gətirmək» mənasında qulağa sırğa 

və halqa taxmanın orta əsr Azərbaycan türkləri arasında da 

mövcud olduğunu göstərərək yazır: «Səlcuq hökmdarı Alp 

Arslan Gürcüstana yapdığı səfərlərdə oradakı bir sıra bəyləri 

əsir etmiş, sonra bunların qulaqlarına öz adı həkk edilmiş 

halqalar taxdıraraq azad etmişdi» (71,səh.18). Müasir qazaxlar 

arasındakı «tabanun tilib tuz xoyub kulağın teşkən kulum» 

(yəni «dabanını kəsib duz qoyduğum, qulağını deşdiyim 

qulum») tipli ifadələrə əsaslanan Köprülüzadə itaət altında 

olan, əsarətə düşən adamların qulaqlarına sırğa, yaxud halqa 

taxmalarının bilavasitə türklüyün tarixi keçmişi və adət-

ənənələri ilə bağlı olduğu qənaətinə gəlir. Çox güman ki, 

müasir Azərbaycan türkcəsində işlədilən «qulağında sırğa 

etmək» ifadəsi də müəyyən mənada xəbərdarlıq mənası 

daşıyır və əks halda itaətlə, əsarət altına atmaqla hədələmək 

mənasını bildirir. Lakin müəllif «Kitabi-Dədə Qorqud»da 

təsadüf etdiyi bu tarixi ifadənin açıqlanmasını versə də, onun 

dastanın məzmunu ilə nə kimi əlaqə daşıdığını, Oğuz 

bəylərinin nə üçün qulaqlarına «itaət» simvolu olan sırğa 

taxdıqlarını araşdırmamışdır. Köprülüzadə özü də etiraf etdiyi 

kimi, yalnız bu məsələ ilə bağlı təsadüf etdiyi tarixi qaynaqları 

üzə çıxarmış, həmin qaynaqlar əsasında ifadənin tarixi 
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köklərini araşdırmağı isə gələcək tədqiqatçıların öhdəsinə 

buraxmışdı. Lakin təəssüf ki, indiyə qədər dastanın tarixi 

qatında, onun mifologiya və qədim türk həyatı ilə bağlılığında 

diqqəti cəlb edən bu detal qorqudşünasları 

maraqlandırmamışdır. 

 «Dədə Qorqud kitabına aid notlar» silsiləsindən dərc 

olunan ikinci məqalə «Başa dönmək, aynalmaq» adlanır (72, 

səh.84-91). Birinci yazıda olduğu kimi burada da müəllif bir 

ifadədən, qədim türklər, o cümlədən də azərbaycanlılar 

arasında mövcud olmuş bir ənənədən çıxış edərək tarixə üz 

tutur və türklüyü mənəviyyat baxımından, gündəlik həyat və 

məişət baxımından birləşdirən, bütünləşdirən cəhətləri aşkara 

çıxarır. 

 Dastanın ikinci və dördüncü boylarında Salur Qazanın 

qırx qul və cariyəni xilas edilmiş oğlunun başına çevirərək 

azad etməsi (32, səh.61,86) Köprülüzadənin diqqətini çəkmiş 

və o, müasir Azərbaycan türkcəsində işlədilən «başına 

dönüm», «başına dolanım» ifadəsi ilə müasir qazax dilində 

eyni mə’nanı bildirən «aynalayın» ifadəsinin tarixi-etimoloji 

şərhini vermişdir. «Başına dönüm» ifadəsini «birinin qayğısını 

çəkmək» mənasında şərh edən türk filoloqu Hüseyn 

Kazımbəyin (141, səh.604) fikri ilə razılaşmayaraq 

Azərbaycan folklorundan və klassik ədəbiyyatından 

nümunələr gətirmiş və bu ifadənin islamdan əvvəlki təsəvvür 

və inanclarla bağlı olduğunu sübut etmişdir. Məqalə müəllifi 

həmin təsəvvürün izlərini yaranma və yazıya alınma 

baxımından «Kitabi- Dədə Qorqud»dan sonrakı dövrə təsadüf 

edən «Koroğlu» dastanında da tapmış və dastanın 1856-cı ildə 

Aleksandr Xodzko tərəfindən Tiflisdə çap edilmiş mətnindən 

fikrini təsdiqləyən müvafiq parçalar gətirmişdir (40, səh.36). 
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Köprülüzadənin fikrincə, «başına dönüm, aynalayın» ifadələri 

«özünü qurban vermək, bir adamın xəstəliyini, hətta ölümünü 

belə öz üzərinə almaq» mənasını bildirir. Alimin fikrincə, 

sonrakı dövrlərdə müsəlman türkləri arasındakı qurban 

kəsmək adəti islam dini ilə sıx əlaqələndirilsə də, burada əski 

türk həyatının və şamanizmin güclü təsiri vardır. Kitabi-Dədə 

Qorqud dastanları ilə bağlı tədqiqatlarında həmişə müqayisəli 

araşdırma metoduna üstünlük verən müəllif bu fikrini də 

müxtəlif türk xalqlarının məişətinə, təsəvvür və ənənələrinə 

əsaslanaraq sübuta yetirir. 

 Mehmet Fuat Köprülüzadənin silsilə məqalələri onun 

düzgün bir tədqiqat metodu və üsulu seçdiyini 

göstərməkdədir. Çünki «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi bir 

abidənin elmi-tarixi cəhətdən dəqiq «oxunuşu» üçün buradakı 

tarixlə, əski türk həyatı ilə bağlı hər kəlmənin, hər ifadənin 

mə’na yükü üzərində geniş dayanmaq lazımdır. Məhz belə bir 

üsula üstünlük verdiyindən məqalə müəllifi dastanlarda 

şamanizmin müəyyən izlərini meydana çıxara bilmişdir. 

Köprülüzadənin məqalələrini səciyyələndirən başqa bir cəhət 

müəllifin geniş erudisiyası, tarixə hərtərəfli bələdliyi, Şərq və 

Avropa dillərindəki mənbələrlə, qaynaqlarla yaxından 

tanışlığıdır. Buna görə də o, ilk baxışdan adi bir kəlmə kimi 

görünən «başına dönüm, aynalayın» ifadəsinin az qala min il 

ərzində keçdiyi təkamül yolunu, işləndiyi mənaları, ifadə 

etdiyi anlamları geniş əhatə edə bilmişdir. Köprülüzadə məhz 

dil amilinə əsaslanaraq birincilər sırasında belə qənaətə 

gəlmişdir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında islam dini ilə 

bağlı anlayışlar dastanın yazıya alındığı vaxt katiblər 

tərəfindən əlavə edilmişdir və bu zaman həmin əlavələrin 

dastanın hər yerində, hər situasiyada əski türk təsəvvür və 
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düşüncələri ilə kifayət qədər uyğunlaşdırılmasına diqqət 

yetirilməmişdir (72, səh.87). Məqalə müəllifi dastanın «Uşun 

Qoca oğlu Dəli Domrul» boyunun da beləcə islami təsirə 

məruz qaldığını, Dəli Domrulun qadınının onun yolunda 

ölümə getməsinin isə islamiyyətdən daha çox şamanizmlə 

bağlı olduğunu göstərir. Professor Köprülüzadə dastanı Oğuz 

türklərinin müştərək ədəbi abidəsi kimi qəbul etməklə bərabər 

burada istər dil xüsusiyyətləri, istərsə də tarixi-coğrafi 

uyğunluq baxımından Azərbaycan türklərinin aparıcı və əsas 

rolunu da inkar etməmişdir. Lakin bununla bir sırada alim 

dastanın mətnindən, xüsusən də buradakı tarixi-etimoloji 

baxımdan açar rolunu oynaya biləcək ifadə və anlayışlardan 

çıxış edərək türklüyün ən qədim tarixini və müxtəlif türk 

xalqlarını birləşdirən məqamları aşkara çıxarmaq və elmi 

cəhətdən əsaslandırmaq zəruriliyini də göstərir. Bu mənada 

«Azərbaycan yurd bilgisi»ndə dastanlarla bağlı istər 

Köprülüzadə, istərsə də bir qədər aşağıda nəzərdən 

keçirəcəyimiz digər məqalə müəlliflərinin seçdiyi tədqiqat 

üsulu gərəkli və səmərəli idi.  

 Nəhayət, «Notlar» silsiləsinə daxil olan üçüncü və 

sonuncu məqalə «Ozan» adlanır (73, səh.133-140). Müəllif 

əvvəlki məqalələrindəki ənənəsinə və araşdırma üsuluna sadiq 

qalaraq burada da linqvistik və tarixi-etimoloji tədqiqat 

prinsipinə üstünlük vermişdir. Bütövlükdə «Ozan» termini 

istər Köprülüzadəyə qədər, istərsə də ondan sonra «Kitabi-

Dədə Qorqud», həm də türk xalq ədəbiyyatı problemləri ilə 

məşğul olan mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdir. Məşhur 

rus türkoloqu Radlov bu kəlməni «uzan» şəklində (29, 

səh.204-205), Bertold isə «ozan» (55, səh. 496) şəklində 

oxumuşlar. Kəlmənin ərəb əlifbası ilə yazılmış forması hər iki 
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variant üçün əsas verir. Şəmsəddin Sami (126, səh.673), 

Hüseyn Kazımbəy (141, səh.837) kimi XIX əsr türk alimləri 

də nədənsə Radlovun variantına üstünlük vermişdilər. 

Professor Köprülüzadə isə bir sıra yazılı və şifahi qaynaqlara, 

ən çox da Azərbaycan folklorunda mühafizə olunan 

qaynaqlara əsaslanaraq kəlmənin «ozan» olduğunu və Oğuz 

türkləri arasında «qopuz çalaraq şeir söyləyən» mə’nasında 

işləndiyini bildirmişdir (73, səh.136). 

Məqalə müəllifi «Qızım, qızım, qız ana, Qızımı 

verrəm ozana, Ozan axça qazana, Qızım geyə, bəzənə», yaxud 

«Evimə ozan gəlibdir, Pərdəni pozan gəlibdir, Gündüz olan 

işləri, Gecə yazan gəlibdir» və s. kimi qədim Azərbaycan 

bayatılarına əsaslanaraq «Ozanın» ilk növbədə Azərbaycanla 

bağlı olduğu, Azərbaycan  xalq ədəbiyyatına məxsusluğu 

qənaətinə gəlir. Köprülüzadənin fikrincə, oğuzlardan başqa 

digər türk boyları arasında ozanlar bəlli deyildi, Çığatay 

(özbək klassik ədəbiyyatında təsadüf olunan «ozan» termini 

isə məqalə müəllifinin ehtimalına görə, Azəri, yaxud Anadolu 

türklərindən alınmısdır (73, səh.138). 

 Bununla bir sırada müəllif «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanlarının mətnindəki «alp ozan» ifadəsinə diqqəti cəlb 

edir və ozanların yalnız sənətlə kifayətlənmədiklərini, digər 

Oğuz igidləri kimi onların da döyüşlərdə iştirak etdiklərini, 

şəxsi qəhrəmanlıq və şücaətləri ilə «alp»-«igid» kimi 

tanındıqlarını göstərir. Yeri gəlmişkən, bu cəhətin Azərbaycan 

qəhrəmanlıq dastanlarında geniş yayılmasını qeyd etmək 

lazımdır. Məsələn, «Koroğlu» dastanının əsas qəhrəmanı 

Koroğlu «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı «alp ozanlar» kimi həm 

savaşır, həm də saz çalıb şeir qoşur. Bu da «alp ozan» 
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ənənələrinin Azərbaycanda qədim tarixə malik olduğunu və 

xalq təsəvvüründə özünə möhkəm yer tutduğunu göstərir. 

Türk alimi «ozan» kəlməsinin tədqiqində Azəri 

həmkarlarının – Əhməd Cəfəroğlunun (111.səh.17) və Rəşid 

Əfəndizadənin (6, səh.26) əsərlərindən faydalanmışdır. 

Müəllif belə qənaətə gəlir ki, qədim türklər, xüsusən də Azəri 

və Anadolu türkləri arasında uzun əsrlərboyu formalaşmış və 

müqəddəsləşmiş ozan kultu mövcud olmuşdur. Dədə 

Qorqudun müəyyən mənada ozanlar-ozanı – ozanlar piri 

sayılması da həmin baxış və təsəvvürlə bağlıdır. Qədim 

ənənələrə malik olan və özündə şamanlığın qabarıq izlərini 

qoruyan ozan kultu XVI əsrin sonlarına doğru tədricən 

unudulmağa başlanmış, onun yerini Azərilər və Anadolu 

türkləri arasında aşıqlar, türkmənlər arasında isə baxşılar 

tutmağa başlamışdır (27). 

XX yüzilliyin sonlarinda Azərbaycan 

folklorşünaslığında professor Məhərrəm Qasımlının ozan-aşıq 

sənətinin tarixi semantikasına dair apardığı sistemli 

araşdırmada “ozan” sözü   problemin konseptual elmi həllini 

tapmışdır (17).  

«Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında sıx-sıx təsadüf 

olunan «ozan» termini ilə bağlı müşahidələrini yekunlaşdıran 

tədqiqatçı belə qənaətə gəlir ki, «ozan» kəlməsi oğuzların xalq 

şair-musiqişünası mənasında istifadə etdiyi bir kəlmədir. 

Kəlmənin qədimdən bəri müxtəlif Oğuz boyları arasında 

mövcud olması hələ oğuzların Seyhun (Amu-Dərya – ġ. H.) 

çayı sahillərində yaşadıqları zamanlarda, yəni böyük Səlcuq 

dövlətinin quruluşundan əvvəl kəlmənin mövcudluğuna 

dəlildir» (73, səh.138). 
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Əvvəlcə Mehmet Fuat Köprülüzadənin, sonralar isə 

Əhməd Cəfəroğlunun rəhbərlik etdiyi İstanbul universiteti 

Türkiyat İnstitutunun assistenti Nihal Ciftçi oğlunun 

«Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında» (72, səh.60-61) adlı 

məqaləsi də türk tarixinin və mədəniyyətinin qədim qatları ilə 

əlaqəsi məsələsinə həsr olunmuşdur. Təəssüf ki, Nihal 

Ciftçioğlunun bu kiçik yazısında toxunulan mühüm məsələ 

sonrakı tədqiqatlarda diqqətdən yayınmışdır. Məqalə müəllifi 

qorqudşünaslar arasında ilk dəfə olaraq dastan mətnləri ilə 

Orxon yazılı abidələrinin dili arasında müqayisələr aparmış və 

bəzi maraqlı paralellər aşkara çıxarmışdır. Orxon abidələri V-

VII əsrlərin bəhrəsidir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları isə 

bilindiyi kimi XV əsrdə yazıya alınmışdır (69, səh.19). 

Müəllifin gətirdiyi paralellər aradan keçən uzun bir dövr 

ərzində ümumtürk ədəbi dilinin o qədər də mühüm 

dəyişikliklərə məruz qalmadığını göstərir. Digər tərəfdən, bu 

müşahidə Azərbaycan türkcəsi ilə Orxon abidələrinin dili 

arasındakı tarixi əlaqələri aşkara çıxarmaq baxımından da 

maraq doğurur. 

Müəllifin diqqətini «Gültəkin» abidəsində Bilgə 

Xaqanın qardaşının ölümü ilə əlaqədər söylədiyi aşağıdakı 

sözlər cəlb edir. «İnim Kültikin Karqak boldı. Özim sığındım. 

Gerür gözüm görməz taq, bilir bilqim bilməz taq boldı». Nihal 

Ciftçioğlu həmin parçanı dastandakı «Duxa Qoca oğlu Dəli 

Domrul» boyunda Domrulun Əzrayilə müraciətlə dediyi 

aşağıdakı sözlərlə müqayisə edir: 

                               Sən nə heybəli qocasın,  

                               Qapıçılar səni görmədi. 

                               Çavuşlar səni duymadı, 
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                              Mənim görür gözlərim görməz 

oldu, 

                               Tutar mənim əllərim tutmaz oldu 

(33, səh.46). 

 

Türk dilinin fərqli dövrlərinin bəhrəsi olan bu iki 

mühüm abidə arasındakı qrammatik yaxınlıq, ifadə və üslub 

yaxınlığı göz qarşısındadır. Nihal Ciftçioğlunun da etiraf 

etdiyi kimi «bu bənzəyiş təkbaşına Orxon türklərinin və ya 

Dədə Qorqud lisanının Orxon dilinin davamı olduğunu 

göstərə bilməz» (72, səh.61). Əlbəttə, tək bir nümunə ilə 

Orxon mətnləri və Dədə Qorqud mətnləri arasında tam bir 

yaxınlıq olduğunu söyləmək inandırıcı görünməzdi. Lakin 

digər tərəfdən, eyni bir ifadənin müxtəlif dövrlərin ədəbi 

dilində eyni ilə işlənməsi türk ədəbi dilinin sabitliyi və 

əsaslandığı ən’ənələr barəsində təsəvvür yaradır. 

Digər tərəfdən, elm aləmində Orxon abidələrinin 

müəllifi kimi tanınan göytürklərin Oğuz qrupuna daxil olması 

fikrini qəbul edən alimlər az deyildir. Məsələn, akademik V. 

Bertold özünün «Orta Asiya türk tarixi haqqında dərslər» (66, 

səh.36) kitabında Göytürklərin oğuzəsilli olduqlarını sübuta 

yetirmişdir. Qədim türk mədəniyyətinin digər tanınmış 

tədqiqatçısı Mehmet Fuat Köprülüzadə də eyni fikrə tərəfdar 

çıxır, 972, səh.60) İstər zəngin dil materiallarının, istərsə də 

bu tipli tarixi qaynaqların mövcudluğu «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanının dilini özündən əvvəlki və özündən sonrakı türk 

ədəbi abidələrinin dili ilə müqayisə etməyi qorqudşünasların 

mühüm vəzifələrindən birinə çevirməkdir. «Azərbaycan yurd 
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bilgisi»nin ilk sayındakı kiçik, lakin əhəmiyyətli məqalədə də 

diqqət həmin məsələyə cəlb edilmişdi. 

Əhməd Cəfəroğlu məcmuənin işinə yalnız tanınmış 

türkoloq və tarixçiləri deyil, istedadlı tələbələrini də cəlb 

edirdi. İstanbul Universiteti ədəbiyyat fakültəsinin 

tələbələrindən Zahid Sidqi də imzası «Azərbaycan yurd 

bilgisi”nin səhifələrində tez-tez görünən müəlliflərdən idi. 

Jurnalın 1934-cü ildəki son nömrəsində onun çap olunan 

«Dədə Qorqud» kitabına dair” (97, səh.374-375) 

məqaləsində də Nihal Ciftçioğlunun yazısında irəli sürülən 

fikirlər davam etdirilmişdi. Müəllif qeyd edirdi ki, «Azəri 

türkcəsi məhsullarından olan «Kitabi-Dədə Qorqud» hər halda 

zamanından əvvəl və sonrakı mətnlərlə sıx əlaqəsi olan bir 

əsərdir” (97, səh.374). Zahir Sidqi də Nihal Ciftçioğlu kimi 

Orxon abidələrinin dili ilə dastanın dili arasında bir sıra 

müqayisələr aparmış, istər qrammatika və üslub baxımından, 

istərsə də tarixçilik və məna baxımından bəzi oxşar məqamlar 

ortaya çıxarmışdı. Müəllifin diqqətini «qurd» toteminin hər iki 

abidədə qəhrəman, qorxmaz, cəsur mənalarında işlənilməsi 

cəlb etmişdir. 

Zahir Sidqinin gətirdiyi aşağıdakı paralel də diqqəti 

çəkir. Orxon kitabələrində Bilgə Tonyukuk deyir: «Cığay 

budunq bay kıldım, az budunq öküş kıldım» (Yoxsul milləti 

zənginləşdirdim, az milləti çoxaltdım). «Kitabi-Dədə 

Qorqud»da isə eyni tipli cümləyə və eyni fikrə təsadüf etmək 

mümkündür: «Ac görsəm doyurdum, yalıncıq görsəm 

donattım». Göründüyü kimi, bu müqayisə də Orxon abidələri 

ilə Dədə Qorqud dastanının dili, üslubu, fikir yükü arasındakı 

yaxınlığı izləməyə imkan verir. Təxminən, yeddi yüz il 

ərzində türkcənin qrammatik sabitliyini qoruya bilməsi ədəbi 
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dilin hələ erkən orta əsrlərdə formalaşdığını və sonrakı tarixi 

inkişaf mərhələlərində də bu ilkin bünövrəyə əsaslandığını 

göstərməkdədir. Nihal Ciftçioğlunun analoji məzmunlu 

məqaləsində qaldırılan fikirlə razılaşaraq Zahir Sidqi öz 

yazısını belə bir qənaətlə tamamlayırdı ki, «hər halda bu abidə 

mətnlərinin (Orxon abidələri nəzərdə tutulur – ġ.H.) Dədə 

Qorqud kitabı ilə müqayisəsi hər cəhətcə mühüm dilçilik və 

tarixi həqiqətləri meydana çıxaracaqdır» (97, səh.375). 

Lakin təəssüf ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»la əlaqədər 

istər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda aparılan sonrakı dövr 

tədqiqatlarında vacibliyinə və əhəmiyyətinə hələ 30-cu illərin 

əvvəllərində «Azərbaycan yurd bilgisi»nin diqqəti cəlb etdiyi 

bu mühüm məsələ yaddan çıxarıldı. «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanı ilə Orxon – Yenisey abidələrinin və digər qədim 

türk ədəbi mənbələrinin müqayisəli Ģəkildə araĢdırılması 

bu gün də milli filologiyamızın qarĢısında duran 

problemlərdən biridir. 

 

 

  Azərbaycan aĢıq ədəbiyyatı haqqında 

araĢdırmalar  

 

«Azərbaycan yurd bilgisi»ndə dərc olunan elmi 

məqalələrdə və tədqiqatlarda Azərbaycan folklorunun ayrı-

ayrı janrları, şəkilləri, onların mənbəyi və müxtəlif tarixi 

dövrlərdə uğradıqları tarixi dəyişikliklər, eləcə də aşıq 

ədəbiyyatımızın klassikləri barəsində geniş məlumat verilir, 

elmi polemika, fikir mübadiləsi üçün imkan və şərait 
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yaradılırdı. Artıq əvvəlki fəsildə də qeyd edildiyi kimi, 

jurnalın naşiri və redaktoru Əhməd Cəfəroğlu həm də onun ən 

fəal və məhsuldar müəlliflərindən biri idi. Dilçilik tarixi, 

klassik ədəbiyyat və ədəbi əlaqələr problemləri ilə bir sırada 

Azərbaycan folkloru ilə bağlı tədqiqatlar  alimin 

yaradıcılığında mühüm yer tuturdu. Dövrünün ensiklopedik 

elm adamlarından biri kimi tanınan Əhməd Cəfəroğlunun 

şifahi xalq ədəbiyyatına dair məqalələri yüksək 

professionalizmi, elmi inandırıcılığı və tarixi-müqayisəli 

xarakteri ilə seçilir. O, folklorun həm nəzəri-tarixi məsələləri, 

həm də toplanması, tədqiqi və nəşri ilə eyni dərəcədə səmərəli 

və məhsuldar məşğul olmağı bacarırdı. 

Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının 

mahir bilicilərindən biri idi. Uşaqlıq illərini milli aşıq 

mədəniyyətimizin əsas mərkəzlərindən olan Qazax –Tovuz 

zonasına yaxın Gəncədə keçirməsi, hələ erkən yaşlarında aşıq 

şeiri nümunələri ilə yaxından maraqlanması və onların 

bəzilərini yazıya alması onun sonrakı tədqiqatları üçün bir 

bünövrə rolunu oynamışdır. Əhməd Cəfəroğlu ilə yanaşı 

jurnalda Sadiq Sənan, Səlim Rəfiq, Mehmet ġakir, 

Əbdülqadir Süleyman, Mehmet Fuat Köprülüzadə, Adnan 

Cahid, Mirzadə Mustafa Fəxrəddin və başqa müəlliflər də 

Azərbaycan folkloru ilə bağlı yazılar çap etdirmişdilər. Lakin 

elmi sanbalı, mövzuya dərindən bələdliyi və tədqiqat 

üsullarının səmərəliliyi baxımından Əhməd Cəfəroğlunun 

araşdırmaları onların hamısından fərqlənir və əslində bir örnək 

rolunu oynayırdı. 

Əhməd Cəfəroğlu bir alim kimi tədqiqatlarında 

dilçiliklə ədəbiyyatşünaslığı birləşdirdiyindən və hər iki 

sahədə yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi tanındığından 
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məqalələrində folklor nümunələrini həm linqvistik, həm də 

ədəbi baxımdan öyrənməyə üstünlük verirdi. Onun tarix, 

etimologiya və etnoqrafiya sahəsindəki zəngin biliyini də 

buraya əlavə etsək, folklorla bağlı tədqiqatlarının kompleks 

xarakter daşıdığı aşkara çıxar. Bütün bunlarla yanaşı, Əhməd 

Cəfəroğlu həm də mahir folklor toplayıcısı idi. Doğrudur, 

doğma vətənində onun belə bir imkanı olmamışdı. Lakin 

Azərbaycanın istər cənubdakı, istərsə də şimaldakı dialekt və 

ləhcələrini yaxşı bilməsi nəticəsində o, hətta mətbu folklor 

nümunələrinin də ilkin variantlarını və qaynaqlardakı 

formasını bərpa edə bilirdi. 

Alimin «Azərbaycan yurd bilgisi”ndəki məqalələri 

əsasən milli folkloru və onun görkəmli nümayəndələrini 

tanıtma xarakteri daşıyırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan aĢıq ədəbiyyatının bir sıra 

nümayəndələrini Türkiyə və hətta Avropada tanıdanda 

onların bir qismi hələ öz vətənlərində bəlli deyildilər, 

əsərləri çap olunmamıĢdı, yaradıcılıq yolları 

öyrənilməmiĢdi. Bu cəhətdən alimin Azərbaycan folkloru ilə 

bağlı tədqiqatları yeniliyi və orijinallığı ilə seçilirdi. 

«XVI əsr Azəri saz Ģairlərindən Tufarqanlı Abbas» 

(73, səh.97-104) adlı məqaləsində müəllif Aşıq Qurbanidən 

sonra aşıq şeirimizin ikinci klassiki sayılan aşıq Abbas 

Tufarqanlının həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat 

vermişdir. Məqalədə göstərilirdi ki, Abbasın doğulub-

böyüdüyü kəndin adı Dehkarqandır (1828-ci ildə 

Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölünməsi haqqındakı 

danışıqların bir hissəsi bu kənddə keçirilmişdi – ġ.H.). Lakin 

Təbriz ilə Marağa arasında yerləşən bu kənd İran xəritələrində 

Dehkarqan kimi göstərilsə də, bölgənin yerli əhalisi olan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

72 

Azəri türkləri arasında «Tufarqan» adı ilə tanınmışdır. Əhməd 

Cəfəroğlunun fikrincə «Tufarqan» adı «Dehkarqan»ın 

«Deharqan» şəklində tələffüzündən yaranmışdır (73, səh.97). 

«Azərbaycan yurd bilgisi»nin fəal müəlliflərindən biri olan 

Sadiq Sənan da 1928-ci ildə bu adın etimologiyası ilə bağlı 

analoji qənaətə gəlmişdir (117, səh.5). 

Aşıq Abbas Tufarqanlının həyatı haqqında mənbələrdə 

heç bir məlumat qalmadığından Əhməd Cəfəroğlu ustad 

aşığın şeirlərinə əsaslanaraq onun yaşadığı dövrü təsbit 

etməyə çalışmışdır. Bu zaman el aşığının əsərlərində təsadüf 

edilən tarixi adlar və tarixi hadisələr əsas mənbə rolunu 

oynamışdır. Aşıq Abbasın şeirlərində XVI əsrin sonu – XVII 

əsrin əvvəllərində hökmdarlıq etmiş Şah Abbasın (70, 

səh.193) və onun vəziri, tarixi şəxsiyyət olan Allahverdi xanın 

adlarının dəfələrlə xatırlanması tədqiqatçını Aşıq Abbas 

Tufarqanlının bu dövrdə yaşayıb-yaratması qənaətinə 

gətirmişdir. Şimali Azərbaycanda daha sonralar meydana 

çıxan tədqiqatlar (11) da Əhməd Cəfəroğlunun ehtimalının 

həqiqətə uyğun olduğunu təsdiq etmişdir. 

Yeri gəlmişkən, alimin «XVI əsr saz Azəri şairlərindən 

Tufarqanlı Abbas» məqaləsində yol vermiş olduğu mexaniki 

bir yanlışlığı qeyd etmək lazımdır. Rus və fransız dillərindəki 

mənbələrə əsasən Şah Abbasın və vəzir Allahverdi xanın 

hakimiyyət dönəmini dəqiqləşdirən və onu 1587-1629-cu illər 

kimi göstərən Əhməd Cəfəroğlu fikrinə yekun vuraraq yazır: 

«Bu iki qeyd üzərində Tufarqanlı Abbası XV əsrin sonu ilə 

XVI əsrin başlanğıcındakı Azərbaycan saz şairi olaraq qəbul 

etməmiz lazım gəlir» (73, səh.97). Əslində isə müəllifin 

özünün də istinad etdiyi tarixlərdən göründüyü kimi, Aşıq 

Abbas Tufarqanlı XV əsrin sonu XVI əsrin əvvəllərində deyil, 
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XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış 

aşıqlarımızdandır. 

Məqalədə daha sonra Tufarqanlı Abbasın şeirlərindən 

nümunələr verilir və onun əsərlərinin dil xüsusiyyətləri təhlil 

edilirdi. Əhməd Cəfəroğlu aşığın şeirlərini hansı mənbələrdən 

götürdüyünü göstərməmişdir. Lakin bu qoşma və gəraylıların 

Azərbaycanın həm şimalının, həm də cənubunun müəyyən dil 

xüsusiyyətlərini əks etdirdiyinə diqqət yetirmişdir. Müəllif 

yazır: «Dil baxımından nəşr etdiyimiz mətnlər İran və Qafqaz 

Azərbaycanında bu gün belə mövcud olduğundan qarışıqdır. 

Mənim əldə etdiyim bu mətn Azərbaycanın Gəncə şəhərinə 

aid olduğundan Təbriz ləhcəsinə aid bə’zi xüsusiyyətləri 

ehtiva etməklə bərabər Gəncə ləhcəsi üzərindədir. Bundan 

dolayıdır ki, mətnin nəşrində bir dərəcəyə qədər iki ləhcənin 

mühafizəsinə riayət edilmişdir» (73, səh.98). 

Məqalədə gətirilən şeirlərin böyük bir qismi qafiyə və 

heca baxımından qüsurludur. Aşıq Abbas Tufarqanlının 

Şimali Azərbaycanda çap olunmuş əsərləri ilə müqayisədə bu 

qüsurlar daha aydın şəkildə nəzərə çarpır. Təbii ki, Əhməd 

Cəfəroğlu kimi söz sərrafı olan bir alim həmin qüsurları 

görməyə bilməzdi. Lakin həmişə folklor mətnlərinin ilkin 

variantını qoruyub-saxlamağa mühüm diqqət yetirən alim 

bilərəkdən Aşıq Abbas Tufarqanlının şe’rləri «üzərində heç 

bir düzəlişə» yol verməmişdir. 

Aşıq Abbas Tufarqanlının həyatı ilə bağlı xalq 

arasında mövcud olan rəvayətlərə də məqalədə geniş yer 

verilmişdir. Burada Abbasın hələ ilk gənclik günlərinin 

birində qəflətən bayıldığından, heç kəsin onun dərdinə əlac 

tapa bilmədiyindən, yalnız dünya görmüş ağbirçək bir qarının 
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cavana vergi verildiyini söyləməsindən və s. danışılır. Bütün 

haqq aşıqları kimi Abbasa da aşıqlıq istedadı və saz çalmaq 

məharəti ilə bir sırada buta da verilir, yəni o, röyada qəlbini 

fəth edən gözəl qız görür. Azərbaycan nağıllarının və 

dastanlarının əksəriyyətinin iştirakçısı olan nurani qoca 

bayılmış Abbasa iki barmağının arasında Təbriz şəhərini və 

buradakı Pəri adlı gözəli, Pəriyə isə Abbası nişan verir. Yalnız 

aşıqlığın əsas atributlarından olan cürə saz gətirildikdən sonra 

bayğınlıq yuxusundan ayılan Abbas heç kimin məsləhətinə 

məhəl qoymadan sevdiyi qızın ardınca Təbrizə yollanır. 

Çox ehtimal ki, Əhməd Cəfəroğlunun əlində «Abbas 

və Gülgəz” (5) adı ilə tanınan dastanın variantlarından biri 

olmuşdur. Çünki məqalədə təsvir edilən hadisələrlə həmin 

dastan arasında xeyli yaxınlıq vardır. Fərq yalnız Əhməd 

Cəfəroğlunun variantında Abbasın vurulduğu qızın adının Pəri 

olmasıdır. Müəllifin istinad etdiyi şeir parçalarının mühüm bir 

qismi də kiçik dəyişikliklərlə «Abbas və Gülgəz» dastanında 

təkrar olunur. Şifahi xalq ədəbiyyatında bəlli olan «Abbas və 

Gülgəz» dastanı Aşıq Abbas Tufarqanlının özü tərəfindən 

yaradılmışdır (27, səh.216). Lakin Əhməd Cəfəroğlu ilk 

variantın Gəncədən alındığını bildirmişdisə də kim tərəfindən 

toplandığını göstərməmişdir. Ehtimal ki, alim istinad etdiyi 

Aşıq Abbas Tufarqanlının şeirlərini Azərbaycanla Türkiyə 

arasındakı münasibətlərin, gediş-gəlişin nisbətən asan olduğu 

20-ci illərin ortalarında Gəncədəki dostlarından almışdır. O da 

şübhəsizdir ki, Əhməd Cəfəroğlu variantının tam şəkildə nəşr 

olunması Aşıq Abbasın şeirləri və onun adı ilə bağlı dastanın 

nüsxə fərqləri barəsində daha dəqiq məlumat əldə etməyə 

imkan verərdi. 
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«Azərbaycan yurd bilgisi»nin bir sıra digər daimi 

müəllifləri kimi Mehmet ġakir Sadiq Sənan da mühacir 

azərbaycanlılardan idi. Jurnalda «Azərbaycan saz Ģairləri» 

(72, səh.55-59) adlı məqalə dərc etdirən Sadiq Sənan da 

«Deharqanlı Aşıq Abbas» adı ilə Aşıq Abbas Tufarqanlıdan 

qısaca bəhs etmişdir. Daha doğrusu, bu yazıda «Abbas və 

Gülgəz» dastanından bir epizod xatırladılmış və aşığın onun 

dindən xəbərsizliyini iddia edənləri dini biliklərinin genişliyi 

və zənginliyi ilə necə susdurduğu göstərilmişdir. Daha sonra 

isə məqalə müəllifi Aşıq Abbasın «Qoç igidlər at oynadan 

meydandır» misrası ilə başlayan məşhur qoşmasını tam 

şəkildə vermişdir. 

Sadiq Sənan bu məqaləsində Azərbaycan aşıq şeirinin 

ilk məlum klassiki olan Aşıq Qurbanidən  bəhs etmişdir. 

«Aşıq Qurbaninin üç mənzuməsi» (74, səh.167-169) adlı 

yazısında müəllifin bu mövzuda geniş məlumata malik 

olmadığı bilinir. Əvvəla, Sadiq Sənan nədənsə aşığı onun 

şeirlərindən də məlum olan Qurbani adı ilə deyil, Aşıq Qurban 

adı ilə təqdim edir. Daha sonra məlum olur ki, o, 

ümumiyyətlə, Qurbani ilə Aşıq Qəribi qarışıq salmışdır. Çünki 

müəllifin Qurbaninin şeiri kimi təqdim etdiyi nümunələrdən 

biri «Aşıq Qərib» dastanından götürülmüşdür və onun 

Gülsənəmə müraciətlə dediyi qoşmadır. İkinci şeir isə 

ümumiyyətlə, aşıq yaradıcılığı nümunəsi deyil, sadəcə xalq 

nəğməsidir. Bütövlükdə Sadiq Sənanın həcm etibarilə o qədər 

də böyük olmayan bu məqaləsi «Azərbaycan saz şairləri» kimi 

çox şey vəd edən bir ad daşısa da, burada istər milli aşıq 

şeirinin tarixindən, istər onun klassiklərinin yaradıcılığından, 

istərsə də poetik xüsusiyyətlərindən söz açılmamışdır. 
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Məqaləsindən də anlaşıldığı kimi, o, jurnala təqdim 

etdiyi nümunələri hələ Vətəndə olarkən eşidib yazıya almış, 

lakin şeir müəlliflərinin adlarını dəqiqləşdirməyi unutmuşdu: 

«Xalqın ağzından not etdiyimiz parçaların bir yerdə qeyd 

edildiyini də bilmiyoruz, hankı əsrə aid olduqları da təbii, bəlli 

deyildir. Yalnız bəzilərinin şeirlərindən hansı əsrdə 

yaşadıqlarını anlamaq mümkündür» (72, səh.55). 

Müəllifin elmi səriştəsi və professionallığı müəyyən 

şübhələr doğursa da, onun doğma xalqının söz xəzinəsinə 

böyük sevgi və məhəbbətinə qətiyyən şübhə edilməməlidir. 

Sadiq Sənan məqaləsində Azərbaycanın türk boyları daha 

zəngin və çoxəsrlik bir şifahi ədəbiyyat xəzinəsinə malik 

olduğunu, bu ədəbiyyatın sistemli şəkildə öyrənilməsinə 

yalnız XX əsrin əvvəllərində başlandığını qeyd edir və 

ideoloji qənaətlərindən asılı olmayaraq, xalqın öz-özünü daha 

yaxşı tanıması, öz keçmişini, tarixini daha dərindən bilməsi 

üçün folklor abidələrinin mütləq çap edilməsinin və 

öyrənilməsinin zəruriliyini göstərirdi. Daha sonra o, 

məqaləsində xalqın içərisində olan, onun dərdlərini 

başqalarına çatdırmaq vəzifəsini öz üzərlərinə götürən 

adamları iki qrupa bölür, bunların birini saz şairləri, aşıqlar, o 

birini isə dərvişlər kimi səciyyələndirirdi. Məqalə müəllifi 

Azərbaycan türkləri arasında geniş yayılmış «Aşıq deyir dəm 

olsun, dərviş deyir qəm olsun» ifadəsi ilə həm xalqın, həm də 

özünün aşıqlara və dərvişlərə münasibətini açıqlamışdır. 

Bu məqalə münasibətilə Mehmet ġakir yazırdı: 

«Qiymətli «Azərbaycan yurd bilgisi» məcmuəsinin ikinci 

sayında Sadiq Sənan bəyin «Azərbaycan saz şairləri» ünvanlı 

bir məqaləsi intişar etdi. Aşıq Qurban və Aşıq Abbas ismində 

iki məhəlli saz şairinin xalqın ağzından not edilmiş olan 
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həyatını və bir neçə də mənzuməsini ehtiva edən bu məqalə 

münasibətilə biz də əlimizdə mövcud və hənuz qeyri-müntəşir 

bulunan üç qoşmanı kiçik bir müqəddimə ilə əlaqədar 

şəxslərin nəzəri diqqətlərinə təqdim etməyi faydalı sandıq» 

(74, səh.169). 

 Daha sonra müəllif vaxtilə Sinop kitabxanalarında xalq 

mədəniyyətinin tədqiqi ilə əlaqədar apardığı araşdırmalar 

zamanı Aşıq Qurbani adlı bir şairin üç şeirinə təsadüf etdiyini 

və onların üzünü köçürdüyünü göstərir. Həm də bu şeirlər 

Sadiq Sənanın səhv olaraq göstərdiyi kimi, Aşıq Qurban deyil, 

müəllifin əsl adı olan Aşıq Qurbani təxəllüsü ilə qələmə 

alınmışdır. Aşıq Qurbaninin Azərbaycan türklərindən 

olduğunu isə tədqiqatçı onun aşağıdakı misraları vasitəsilə 

müəyyənləşdirmişdir: 

  Uğradı üstümə əmir hacısı, 

      Dərunumdən çıxmaz yarın acısı, 

        Qarabağda Ziyad xanın bacısı, 

     Verildi Mövladan ehsan dedilər (74, səh.167). 

 Azərbaycan aşığının bu şeirləri «Şərqi Anadolu türkü 

və oyunları» kitabının müəllifi, musiqişünas, həm də 

«Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının sənət şərhçisi kimi çıxış 

edən Mahmud Rağib KəĢəmihalzadənin diqqətini çəkmiş və 

o, həmin şeirləri öz kitabına daxil etmişdir. Kəşəmihalzadə də 

doğru olaraq, Azərbaycan el sənətkarını Aşıq Qurban deyil, 

Aşıq Qurbani kimi vermişdir. 

 Mehmet Şakir isə «Pir Sultan”ın basılmamış üç nəfəsi» 

adlı məqaləsində İstanbul Universitetinin Türkiyyat İnstitutu 

tərəfindən nəşr olunan «Türk saz şairlərinə aid mətnlər və 
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tədqiqatlar külliyyatı» kitabını təhlil edir və burada XVI əsrin 

görkəmli el sənətkarlarından biri kimi tanınan Pir Sultan 

Abdalın yaradıcılığının tam əhatə olunmadığı qənaətinə 

gəlirdi (82, səh.75-77). Məqalə müəllifi Türkiyədəki müxtəlif 

əlyazma qaynaqlarında və cünglərdə bu tanınmış ideoloqun 

bir sıra şeirlərini aşkara çıxarmış və nümunə olaraq özünün 

topladığı şeirlərdən üçünü “Azərbaycan yurd bilgisi”ndə dərc 

etdirmişdir. Hər üç şeir ələvi-bəktaşi ruhunun ifadəsi ilə 

əlaqədar idi. Şübhəsiz, bu məqalədə el sənətkarı Pir Sultan 

Abdalın şeirləri orta əsrlər Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatında və klassik poeziyada təsəvvüf ideyalarını 

öyrənmək baxımından diqqəti cəlb edən mənbələrdən biridir. 

 Jurnal, ümumiyyətlə, "saz şairləri" adı altında 

Azərbaycan aşıqlarının hər birinin həyat və yaradıcılığı 

barəsində imkan daxilində məlumat verməyə çalışır, həm də 

bu zaman milli aşıq sənətinin klassiklərinə daha çox diqqət 

yetirirdi. "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə haqqında nisbətən 

geniş söz açılan belə milli folklor klassiklərindən biri də Sarı 

Aşıq idi. "Azəri aĢıqlarından Sarı AĢıq" (92, səh.176-178) 

adlı məqalənin müəllifi yazı üslubundan və məqaləsindəki bir 

sıra məqamlardan Azərbaycan mühacirlərindən olduğu bilinən 

Mirzadə Mustafa Fəxrəddin idi. Qeyd edək ki, məqalədə 

Sarı Aşığın bayatılarından gətirilən nümunələrin çoxu 

qüsurludur. Çox güman ki, yazı müəllifi həmin bayatıların 

mətnini uşaqlıq illərində eşitmiş və sonra onları yaddaşında 

yenidən canlandırmağa çalışmışdır. Qafiyə pozuqluqları, 

hecadakı uyğunsuzluqlar da ilk növbədə bununla bağlıdır. 

  Sarı Aşıq haqqında müasir Azərbaycan 

folklorşünaslığında aparılan tədqiqatlar bu el sənətkarının 

XVII əsrdə yaşadığını aşkara çıxarmışdır. Eyni zamanda dəqiq 
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doğum və ölüm tarixləri bəlli olmayan aşığın Zəngəzur 

mahalının Güləbird kəndində dəfn olunduğu və məzarının 

üzərində türbə ucaldığı bəllidir. Sarı Aşıqla yaxından 

maraqlanan Salman Mümtaz, Məmmədhüseyn Təhmasib, 

Əhliman Axundov, Sədnik Paşayev, Məhərrəm Qasımlı, 

Hüseyn Kürdoğlu  və b. ədəbiyyat tarixçiləri və 

folklorşünaslar onun həyatı və poetik irsi barədə dəyərli 

mülahizələr irəli sürmüşlər. 

          "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə dərc olunan məqalə 

müəllifinin isə, görünür, Sarı Aşıq haqqında bu gün bizə 

məlum olmayan mənbələrdən daha geniş istifadə etmək 

imkanı olmuşdur. Hər şeydən əvvəl bu məqalədə ədəbiyyat 

tarixinə Sarı Aşıq təxəllüsü ilə daxil olmuş sənətkarın əsl adı 

göstərilirdi. Müəllif onun əsil adının Nəbi olduğunu bildirir 

və üstəlik,  bu barədə bilgisinin Sarı Aşığın öz şeirlərində 

verildiyini iddia edir. Lakin Sarı Aşığın belə bir şeiri, hətta 

xalq ədəbiyyatının Salman Mümtaz kimi mahir tədqiqatçısına 

da bəlli deyildi. 

          Mirzadə Mustafa Fəxrəddinin Sarı Aşıq haqqındakı 

məqaləsində heyrət doğuran və müasir tədqiqatlarla əsla 

səslənməyən ikinci cəhət sənətkarın doğum tarixi ilə 

əlaqədardır. Məqalə müəllifi onun təxminən altı yüz il 

bundan əvvəl - yəni XIV əsrin 30-cu illərində doğulduğunu 

iddia edir. Lakin bu mühüm məlumatı hansı mənbələrə 

əsaslanaraq verdiyini bildirmir. Bu iddianı qəbul etmək çətin 

olduğu kimi, onu yerli-dibli və qəti şəkildə inkar etmək də 

mümkün deyil. Məsələ burasındadır ki, Sarı Aşığın XVII 

əsrdə yaşaması faktı onun məqbərəsinin arxeoloji tədqiqinə 

əsaslanaraq söylənmişdir. 1927-ci ildə aşığın qəbri üzərində 

ucaldılmış günbəzi tədqiq edən arxeoloqlar onun, təxminən, 
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XVII əsrdə tikildiyi qənaətinə gəlmişdilər. Təbii ki, daha 

əvvəlki dövrlərdə vəfat edən bir şəxsin qəbri üzərində  aradan 

müəyyən vaxt keçdikdən sonra məqbərə ucaltmaq olardı. Bu 

mənada Sarı Aşığın doğum tarixi və yaşadığı dövrlə bağlı 

problem hələ də həll edilməmiş qalmaqda və öz tədqiqatçısını 

gözləməkdədir. 

         Müəllifin verdiyi məlumata görə, yerli müsəlman və 

xristian əhali Sarı Aşığı müqəddəs şəxsiyyət sayır və hər il 

onun məqbərəsinin ziyarətinə gəlirdilər. Məqalədə deyilir: 

‹‹Müsəlmanlar hər sənə mart, nisan aylarında bu zatın qəbrini 

ziyarət edir və dedikləri qurbanları onun məzarının baş 

tərəfində kəsirdilər. Eləcə xristianlar da zamanın müsaidəsinə 

görə biməhal bu zatın türbəsinin civarı önündə yortularını 

icra və kəndilərinə məxsus ayini-cəmilərini yapmaq surəti ilə 

Aşığın ruhunu təziz və təkrimə çalışırlar›› (92, səh.176-177). 

          Məqalədə daha sonra onun müəllifinin Azərbaycanda 

yaşadığı dövrdə Sarı Aşığın məzarını ziyarət etdiyini və bu 

məzar haqqında dəqiq bilgilərə malik olduğunu öyrənirik: 

‹‹Beləliklə, adının Nəbi olduğunu öyrəndiyimiz bu xalq aşığı 

Zəngəzur qəzasını bir düz xətt üzrə kəsən və Cəbrayıl 

qəzasından ayıran Həkəri çayının və yeni şair Mir Nigarinin 

(XIX əsrin tanınmış təriqət şairlərindən olan Seyid Mir 

Həmzə Nigari nəzərdə tutulur - Ş.H.) doğum yeri olan 

Cicimli kəndinə gedən yolun sağ tərəfində həmin çaydan, 

təxminən, 25 metrlik bir məsafədədir. Üzərində bir günbəz 

var. Bina çox möhkəm və əsaslıdır. Binanın tavanı isə 

düzbucaqlı bir şəkildə olub qübbəvarı deyildir” (92, səh.176-

177). Şübhəsiz, bütün bu müşahidələr Sarı Aşıq türbəsinin 

arxeoloqlar tərəfindən tədqiq edildiyi 1929-cu ildən əvvəlki 

dövrə aiddir. 
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         Mirzəda Mustafa Fəxrəddin Sarı Aşığın ölümü 

barəsində indiyə qədər bizim elmi ədəbiyyatda təsadüf 

edilməyən bəzi maraqlı məlumatlar verir. Onun yazdığına 

görə ölüm yatağında olan Sarı Aşıq ölü namazının Seyid Mir 

Həmzə Nigarinin babası, el arasında Ağabala adı ilə tanınan 

Şeyx Hacı Məhəmməd Şəmsəddin tərəfindən qılınmasını 

vəsiyyət etmiş və bu münasibətlə çox ehtimal ki, ən sonuncu 

əsərlərindən biri olan aşağıdakı bayatını söyləmişdi (bayatını 

eyni ilə veririk, lakin burada bir sıra ciddi təhriflərin olduğu 

göz qarşısındadır): 

 

                     Mən Aşiq oxu türyan,  

                     Oxu ayin, oxu türyan, 

                     Ağabala gəlsin Aşiq üstünə, 

                     Oxu "Yasin", oxu türyan (92, səh.177). 

  

           Daha sonra müəllifin xalq arasından topladığı 

rəvayətdə deyilir ki, Sarı Aşığın cənazə namazı ilə bağlı 

vəsiyyətindən Ağabalanın xəbəri yoxmuş. Təsadüfən 

həmin günlərdən o, hicaz səfərinə çıxıbmış və yolu Sarı 

Aşığın yaşadığı kənddən keçib gedirmiş. Təbii ki, Şeyxin 

bu kənddə dayanmaq fikri yoxmuş, lakin onun mindiyi 

ağ qatır sahibinin bütün səylərinə baxmayaraq, böyük 

yoldan Sarı Aşığın yaşadığı kəndə dönmüş və kənddən 

çıxmaq istəməmişdir. Rəvayətə görə heyvanın bu 

inadcıllığından şübhəyə düşən Şeyx Sarı Aşığı soruşmuş 

və onun canüstə olduğunu eşitmişdir. O, dərhal aşığın 

evinə getmiş və onun xəstə yatağının üzərində yuxarıda 

misal gətirdiyimiz bayatının yazılıb qoyulduğunu 

görmüşdü. Şeyx səfərini təxirə salaraq, Sarı Aşığın son 
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günlərini onunla bölüşmək qərarına gəlmişdir. Haqq 

aşığı olan Sarı Aşıq isə istəyinə yetdikdən, yəni Şeyx 

Hacı Məhəmməd Şəmsəddini gördükdən və cənazə 

namazının artıq bu müqəddəs sayılan təriqət başçısı 

tərəfindən qılınacağına əmin olduqdan sonra dərhal 

canını tapşırmışdır. Şeyx onun vəsiyyəti üzrə ölü 

namazını qılmış, Sarı Aşıq torpağa tapşırılandan sonra 

səfərinə davam etmişdir. Şubhəsiz, bu xalq rəvayətində 

həqiqətlə-əfsanə bir-biri ilə qaynayıb-qovuşmuşdur. Çox 

ehtimal ki, həqiqətən də Sarı Aşığın cənazə namazını 

həmin dövrdə Qarabağda və Zəngəzurda məşhur olan 

Hacı Məhəmməd Şəmsəddin qılmışdır. Əslində, burada 

qeyri-adi bir şey yox idi. Lakin Sarı Aşığa son dərəcə 

böyük ehtiram bəsləyən, hətta müəyyən ölçüdə onu 

müqəddəsləşdirən, bir övliyaya çevirən xalq bu adi 

hadisəni bir qədər mifik tülə bürümüş, aşığın 

şəxsiyyətini əfsanələşdirmişdir. Bu da hər şeydən öncə, 

el arasında Sarı Aşığa bəslənən böyük məhəbbətdən və 

ehtiramdan xəbər verməkdədir. Bütövlikdə isə, Sarı Aşıq 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında "haqq aşığı" kimi 

mifikləşdirilən, xristianlıq termini ilə desək, kanonizə 

edilən sonuncu xalq sənətkarlarından biridir. XVIII 

əsrdən başlayaraq, aşıq istər xalq arasında, istərsə də 

şifahi ədəbiyyatda daha realist, daha gerçəkçi 

xüsusiyyətləri ilə tanınmağa başlayır. 

 Çox ehtimal ki, Sarı Aşığın dəfn olunduğu yer, 

sadəcə, bir kənd qəbiristanlığı deyildir. Məqalə 

müəllifinin uşaqlıq xatirələrindən də göründüyü kimi, 

burada qədim dövrlərdən qalma bir abidə kompleksinin 

bəzi ünsürləri hələ XX əsrin əvvəllərində mühafizə 
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edilməkdə idi: "Ətrafında daşdan və ibtidai bir şəkildə, 

ağlımda qaldığına görə ona qədər böyüklü-kiçikli aslan, 

qoyun, dəvə heykəlləri vardı ki, bunlar o tərəf-bu tərəfə 

atılmış və demək olar ki, hamısı başından, yaxud 

ayağından qırılmışdı. Aydın məsələdir ki, onların heç bir 

incəsənət dəyəri yoxdur. Bəlkə də  yeganə dəyərləri Sarı 

Aşığın qiymətli məzarının çevrəsində olmalarıdır" (92, 

səh.177). Şübhəsiz, məqalə müəllifinin Sarı Aşığı bu 

qədər yüksək qiymətləndirməsi təqdirəlayiqdir, lakin 

həmin daş heykəllərin Azərbaycan mədəniyyət və 

incəsənət tarixindəki yeri inkarolunmazdır. Bu gözəl 

plastik sənət nümunələri yalnız xalqın yüksək sənət 

zövqündən, ilham və istedadından xəbər vermir, həm də 

onun qədim tarixinə, əski təsəvvür və inanclarına işıq 

salır, ən başlıcası isə bu abidələri yaradan adamların 

gəlmə olmadıqlarını, min illərboyu bu torpaqlarda 

yaşadığını sübut edir. 

 Üzərində bu qədər geniş dayandığımız məqalədə Sarı 

Aşığın bayatılarından bir sıra nümunələr gətirilmiş, onun 

bütün şeirlərinin mövzusunu təşkil edən sevgilisi Yaxşı ilə 

uğursuz məhəbbəti barəsində də müəyyən məlumat 

verilmişdir. Müəllif yazır: "Hər sinif xalqa özünü andıran bu 

aşığın sevgilisinin adı Yaxşıxanımdır. Mümaileyhi (yəni 

haqqında danışılanın, Sarı Aşığın - Ş.H.) türbəsinin  50-60 

metrliyində bir yayla vardır. Sağikən bir-birinə qovuşa 

bilməyən bu iki dildadələrin son təlaqigahı bu günbəd 

olmuşdur. Aşığın vəsiyyətinə görə Yaxşıxanım qibləyə doğru, 

Aşıq isə Yaxşıxanıma doğru qoyulmuşdur (çox güman ki, bu 

zaman Sarı Aşığın bayatılarının birində əks olunmuş 

vəsiyyətinə -"Yaxşının qibləsinə, Aşığı tərsinə qoy" 
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vəsiyyətinə əməl edilmişdir - Ş.H.). İndi hər ikisi də bu gün 

vəhşi və yabanı heyvanlara məhəllə və məva olan bir dağın 

ətəyində, Həkəri çayının sahilində uyumaqdadır" (92, 

səh.177). 

Azərbaycan aşıq poeziyasının klassiklərindən birinə 

həsr olunmuş bu məqalədəki Vətən həsrətini, dərin bir nostalji 

hissini duymamaq mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin mühacirlər kontingentində olan 

müəlliflərinin yazılarında yalnız vətən və onun maddi-mənəvi 

sərvətlərinə sahiblik hissi deyil, həm də bu vətən üçün həsrət, 

iztirab və kədər öz əksini tapmışdır. Bu isə həmin məqalələrin 

əhəmiyyət və dəyərini daha da artırır, onları yalnız bir ədəbi-

elmi məxəz kimi deyil, həm də təsirli insani sənədlər kimi 

dəyərləndirməyə imkan verir.  

 Ümumiyyətlə, jurnalda ara-sıra xeyirxah niyyətlə 

yazılan, lakin dil və üslub, istərsə də elmilik baxımından 

«Azərbaycan yurd bilgisi»nin ümumi səviyyəsi ilə 

ayaqlaşmayan yazılara da təsadüf edilir. Çox ehtimal ki, belə 

yazıların naqis cəhətlərini hər kəsdən öncə naşir Əhməd 

Cəfəroğlu özü görürdü, lakin bir tərəfdən onsuz da ağır və 

nisgilli mühacir həyatı yaşayan həmvətənlərinin könlünü 

qırmamaq, o biri tərəfdən isə Azərbaycan mədəniyyəti ilə 

bağlı ən epizodik bilgi və təsəvvürlərə də jurnal səhifələrində 

yer vermək istəyi onu belə zəif yazılara bilərəkdən göz 

yummağa məcbur edirdi. 
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 Azərbaycan dastanlarının təhlili 

 

Əhməd Cəfəroğlunun folklorla bağlı maraq 

sahələrindən birini də Azərbaycan dastanları təşkil edirdi. 

1931-ci ildə onun İstanbul Universitetindəki tələbələrindən 

biri, sonralar görkəmli türkoloq kimi tanınan Naili Pertev 

müəlliminin yardımı və məsləhəti ilə Azərbaycan türkləri 

arasında geniş yayılmış «Koroğlu» dastanını 1931-ci ildə 

İstanbulda nəşr etdirmişdir. Əhməd Cəfəroğlu isə 1934-cü 

ildə «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında «Azəri xalq 

ədəbiyyatında «AĢıq Qərib» dastanı» (94,səh.246-256; 95, 

səh.325-331) adlı silsilə məqalələrlə çıxış edərək başqa bir 

populyar Azərbaycan dastanını araşdırmışdır. 

Alim türk xalqlarının müştərək mənəvi sərvətlər 

yaratması fikrini qəbul etmək və bu fikri özünün bir sıra 

tədqiqatlarında ardıcıl şəkildə inkişaf etdirməklə bir sırada, bu 

və ya digər folklor abidəsinin, ədəbi mətnin ilk dəfə hansı 

coğrafi arealda, hansı tarixi və ədəbi şərtlər daxilində, hansı 

türk boyunun öncüllüyü və aparıcılığı ilə meydana çıxması 

məsələsinə də mühüm əhəmiyyət verirdi. Bu mənada istər 

«Koroğlu» qəhrəmanlıq eposu, istərsə də «Aşıq Qərib» 

dastanı onun diqqətini hər şeydən öncə məhz Azərbaycan 

şifahi xalq ədəbiyyatının örnəkləri kimi cəlb etmişdir. Həmin 

dastanların ilk dəfə Azərbaycanda yaranması və burada 

müəyyən formalaşma prosesi keçərək xalq arasında 

məşhurlaşdıqdan sonra həmsərhəd ölkələrə də yayılması 

fikrini qətiyyətlə müdafiə edən alim yazırdı: «Mənşəyini 
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Azərbaycandan alan bu iki dastan motivləri etibarilə üç 

həmcivar və qardaş Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalq 

ədəbiyyatında yer tapmış və üç müxtəlif qədim xalq 

rəvayətləri ilə zəngin, tədqiqədəyər mövzu mahiyyətini 

almışdır. Əgər yanılmıramsa, hər iki dastan qəhrəmanları 

Azərbaycanı tərk edərək sevgililərinə Gürcüstanın paytaxtı 

Tiflisdə qovuşurlar və ailə həyatı qura bilmək üçün maddi 

qidalarını Rum elində, yəni Türkiyədə tapırlar» (94, səh.247). 

Əhməd Cəfəroğlu dastanlardakı hadisələrin bu üç ölkə ilə 

birlikdə, üstəlik, bir zamanlar Osmanlı İmperiyasının tərkibinə 

daxil olan Hələb və Bağdad kimi Ərəb Şərq şəhərlərində də 

cərəyan etdiyinə diqqət yetirmiş və bu geniş tarixi-coğrafi 

mühitin tədqiqi üçün müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq 

metodunun daha müvafiq və doğru elmi nəticələr çıxarmağa 

imkan verməsi qənaətinə gəlmişdir.  

Əhməd Cəfəroğlunun fikrincə, «Aşıq Qərib» 

dastanının ilkin vətəni kimi Azərbaycana və onun şifahi 

ədəbiyyat ənənələrinə prioritet verilməklə bir sırada dastanın 

sonrakı inkişaf mərhələlərini, hansı dəyişikliklərə məruz 

qaldığını və s. öyrənmək üçün Türkiyə və gürcü mətnlərini də 

ortaya qoymaq və onları müqayisəli şəkildə tədqiq etmək 

lazımdır: «Bu baxımdan, ancaq üç müxtəlif ölkələrin 

rəvayətlərinin müqayisəsi yolu ilə Azərbaycanda yaranan bu 

milli türk xalq ədəbiyyatı növünün tamamlanmasını təmin 

etmək mümkün olacaqdır» (94, səh.249). 

«Aşıq Qərib» dastanı ilə bağlı tədqiqatında məqalə 

müəllifi əlində olan dastan mətni ilə bir sırada müəllim 

Mahmudbəy Mahmudbəyovun Bakı quberniyası Şamaxı 

qəzasının Tircan kəndində Aşıq Oruc adlı bir xalq 

sənətkarından toplayaraq 1892-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan 
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SMOMPK («Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа») (63, səh.317-345) 

məcmuəsində çap etdirdiyi mətndən də faydalanmışdır. 

Bununla bir sırada Əhməd Cəfəroğlu həmin mətnə tənqidi 

yanaşmış, xüsusilə də Mahmudbəyovun dastanın dilini 

osmanlaşdırdığını, burada Azərbaycan türkcəsinə xas olan 

cəhətlərin ortadan qardırıldığını qeyd etmişdi. Lakin tarixilik 

baxımından bu mətnin əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirən 

müəllif onu kiçik dəyişiklik və bəzi transkripsiya açıqlamaları 

ilə «Azərbaycan yurd bilgisi”ndə dərc etdirmişdir. 

Tədqiqatçının çoxsaylı Azərbaycan dastanları 

içərisində «Aşıq Qərib”ə xüsusi yer verməsi təsadüfi deyildir. 

Bir sıra milli xüsusiyyətləri ilə yanaşı, dastanın mətnində onun 

qədimliyini və dünya folklorunun ənənəvi süjetləri ilə 

səsləşdiyini göstərən anlar da mövcuddur. Homerin 

«Odisseya»sından, yaxud da qədimlik baxımından yunan 

eposundan əsla geri qalmayan «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanlarının «Bamsı Beyrək» boyunda olduğu kimi, «Aşıq 

Qərib»də də «Ər öz arvadının toyunda» süjeti yer almışdır. 

Lakin milli xüsusiyyətlərin və daha çox da şaman dininin 

təsiri altında Azərbaycan dastanlarında bu süjet «aşiq öz 

nişanlısının toyunda» şəklində dəyişikliyə uğramışdır. 

«Aşıq Qərib»də müəllifin diqqətini çəkən başqa bir 

cəhət burada digər məhəbbət dastanlarından fərqli olaraq milli 

hisslərin, vətənlə bağlı duyğu və düşüncələrin daha qabarıq 

şəkildə əks olunmasıdır. Aşıq Qərib yalnız sevgilisi 

Şahsənəmin deyil, həm də vətəninin vurğunudur, onu iztiraba 

qərq edən yalnız sevgilisindən deyil, həm də vətənindən 

ayrılmasıdır. Getdiyi hər yerdə - Tiflisdə, Hələbdə, İsfahanda, 

Ərzurumda və d. şəhərlərdə, məmləkətlərdə Aşıq Qərib yalnız 
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sevgilisindən uzaq düşdüyünə görə deyil, həm də Vətənindən 

ayrıldığına görə fəryad qoparır, ehtiraslı, təsirli şeirləri ilə 

doğulub böyudüyü Təbrizin qədim tarixini, zənginlik və 

sərvətini, gözəlliyini vəsf edir. Çox ehtimal ki, dastan ruhən 

tədqiqatçıya yaxın olduğu, onun analoji hiss və düşüncələri ilə 

səsləşdiyi üçün Əhməd Cəfəroğlu bu folklor abidəsinə öz 

tədqiqatlarında daha böyük üstünlük vermişdir. 

Əhməd Cəfəroğlunun istifadə etdiyi dastan mətni 

Azərbaycanda son illərdə çap olunan «Aşıq Qərib» dastanının 

mətnindən müəyyən dərəcədə fərqlənir (1). Əhməd Cəfəroğlu 

variantında Şahsənəmlə Qəribin uşaq yaşlarından tanış  

olmaları və bir yerdə böyümələri barəsində heç bir şey 

deyilmir. Əksinə, digər ənənəvi məhəbbət dastanlarında 

olduğu kimi, Əhməd Cəfəroğlu variantında da Qəribə buta 

verilir, o, yuxuda Tiflis şəhərində yaşayan Şahsənəmi görərək, 

bir könüldən-min könülə ona vurulub və sevgilisinə qovuşmaq 

üçün səfərə çıxır. Dastanın Şimali Azərbaycan variantında 

Qəribin anasının adı Şəhrəbanudur. Əhməd Cəfəroğlunun 

variantında isə Şəhrəbanu onun bacısıdır və s. Əlbəttə, bu 

təfərrüatlar daha çox dastan ifaçılarının söylədikləri fərqli 

süjetlərdən qaynaqlanmaqdadır. Lakin heç şübhə yoxdur ki, 

Əhməd Cəfəroğlu variantı ilə dastanın son dövrdə yazıya 

alınmış variantını, eləcə də Mahmudbəy Mahmudbəyov 

tərəfindən yüz il əvvəl SMOMPK-da nəşr edilmiş variantı 

müqayisəli şəkildə araşdırmaqla variantların müqayisəsi yolu 

ilə mətnlərdə yol verilmiş yanlışlıqları, fikir və məna 

təhriflərini aradan qaldırmaq imkanı yaranardı. Belə 

müqayisənin əhəmiyyətini göstərən bir fakt gətirək. Dastanın 

Şimali Azərbaycan variantında Qəribin vətəni Təbrizi 

tərənnüm etdiyi qoşmada belə bir bənd getmişdir: 
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Təbrizin ətrafı dağdı, meşədi, 

İçində oturan, bəydi, paşadı, 

Səkkiz min məhəllə, beş min guşədi,  

Çarşusu, bazarı, yolu Təbrizin (1, səh.216). 

 

Şübhəsiz, Əhməd Cəfəroğlu variantında eyni 

qoşmanın başqa variantı ilə üzləşməsəydik, vətənini 

həddindən artıq sevən aşığın burada onun böyüklüyü və 

əzəməti haqqında təsəvvür yaratmaq üçün bilərəkdən 

mübaliğəyə yol verdiyini düşünə bilərdik. Əhməd Cəfəroğlu 

mətnində isə qoşmanın həmin bəndi gerçəkliyə daha uyğun 

şəkildə aşağıdakı kimi verilmişdir: 

 

Təbrizin ətrafı dağdı, meşədi, 

İçində oturan bəydi, paşadı, 

Səkkiz min məhəllə, dörd yüz küçədir,  

Çarşısı, bazarı yüzdür Təbrizin (94, səh.253). 

 

Lakin bir qədər yuxarıda bəhs etdiyimiz «Abbas və 

Gülgəz» dastanında olduğu kimi «Aşıq Qərib» dastanında da 

tədqiqatçının əlindəki şeir parçalarının əksəriyyətinin qafiyə, 

heca, dil və üslub baxımından qüsurlu olduğu aşkara çıxır. Bu 

mənzum parçaların çoxunda aşıq şeirinin ən adi tələbləri 

pozulur, tez-tez ayrı-ayrı sözlərin mətndən düşməsinə, yaxud 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

90 

yanlış mənada işlədilməsinə təsadüf edilir. Çox ehtimal ki, bu 

şeir nümunələri xalq ədəbiyyatına bələd olmayan təcrübəsiz 

adamlar tərəfindən toplandığından burada çoxsaylı təhriflərə, 

qüsur və yanlışlıqlara yol verilmişdir. 

Qəriblik, vətənsizlik duyğusunun parlaq şəkildə əks 

etdirdiyi, qəhrəmanının «Gənc yaşımda tərk eylədim vətənim, 

Qürbət ellər olub mənim məskənim» deyə fəryad qopardığı və 

tədqiqatçının öz həyatı ilə səsləşən bu diqqətəlayiq dastan türk 

folklorşünaslığı tarixində ilk dəfə Əhməd Cəfəroğlu tərəfindən 

dəyərləndirilmiş, Aşıq Qəribin Türkiyə ilə bağlılığı 

məsələsinə ilk dəfə onun tədqiqatında diqqət yetirilmişdir. 

Folklorun informator-söyləyici tərəfindən çatdırılmasında belə 

hallara sıx-sıx rast gəlinir. Əhməd Cəfəroğlu dastanın tam 

mətnini nəşr etmək istəmişdisə də, onun daha mükəmməl 

nüsxəsini əldə edə bilmədiyindən bu ideyasını həyata keçirə 

bilməmişdir. 

Jurnalın daimi müəlliflərdən biri olan Səlim Rəfiqin 

«Azəri xalq ədəbiyyatında «Dəli Alı» dastanı» (86, səh.415-

419) məqaləsi də indiyə qədər az öyrənilmiş Azərbaycan xalq 

dastanlarından birinə həsr edilmişdir. 

 Məqalə müəllifi dastanların təsnifi ilə bağlı heç bir 

bilgi verməsə də, onun xalq eposlarının qəhrəmanlıq və 

məhəbbət dastanları adı altında təsnif edildiyi haqqında 

məlumat olduğu aşkara çıxır. Səlim Rəfiqin fikrincə, 

qəhrəmanlıq dastanlarının özləri də iki qismə bölünür. Bu 

dastanların bir qismi yarımgercək, yarımmifoloji xarakter 

daşıyır, onların yarandığı tarixi dövr və şərait, 

qəhrəmanlarının şəxsiyyəti və s. dəqiq 

müəyyənləşdirilməmişdir. Müəllif bu tipli qəhrəmanlıq 
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dastanlarına örnək kimi «Koroğlu»nu göstərir. İkinci qism 

qəhrəmanlıq dastanları isə gercək tarixi şəxsiyyətlərin həyatı 

və mübarizəsi ilə bağlıdır. Tədqiqatçının fikrincə, adı və 

qəhrəmanlığı yaddaşlarda yaşayan Qaçaq Nəbi haqqında xalq 

arasında geniş yayılan dastan ikincilərdən sayılmalıdır. 

 «Dəli Alı» dastanı da konkret tarixi şəxsiyyətlə bağlı 

dastanlardandır. Müəllif Gəncə qəzasının Qarasuçlu 

kəndindən olan Dəli Alının həyatı və şəxsiyyəti barəsində 

maraqlı məlumatlar verir. Göstərir ki, Dəli Alı ucaboylu, 

genişsinəli, kəskinbaxışlı və çox yaraşıqlı bir gənc imiş. 1898-

ci ildə, 22 yaşında ikən dağlara çəkilmək məcburiyyəti 

qarşısında qalmış, ətrafına özü kimi on bir nəfər igid 

toplayaraq dağlarda yaşamış, ancaq zaman-zaman el 

şənliklərində, toylarda da iştirak etmiş, harada bir haqsızlıq 

olduğunu, xüsusilə də rus məmurlarının yerli əhalini 

incitdiyini eşitmişdisə, oraya getmiş, haqqın, ədalətin 

bərpasına çalışmışdır. Deyildiyinə görə, Dəli Alı 1904-cü ildə 

başlayan rus-yapon müharibəsi ilə çox maraqlanırmış və 

savadlı dostlarından birinə hər gün rus qəzetlərində bu 

müharibə haqqında yazılan məlumatları sona qədər oxudub 

qulaq asırmış. Bir dəfə Dəli Alıdan rus-yapon savaşında onu 

ən çox nəyin maraqlandırdığını soruşanda, müharibədə 

öldürülən rus zabitlərinin siyahısı ilə ən çox maraqlandığını 

bildirmişdir. 1905-ci ildə Rusiyada mərkəzi hakimiyyətin 

zəifləməsindən istifadə edən ermənilər silahlı dəstələr halında 

birləşərək Qarabağda, Bakıda, Gəncədə, Şamaxıda və 

Azərbaycanın başqa yerlərində dinc azərbaycanlı əhaliyə 

divan tutmağa başlayanda Dəli Alı ətrafına topladığı üç min 

nəfər silahdaşı ilə Gəncəbasarda ermənilərin baş qaldırmasına 

imkan verməmiş, Gəncə ətrafındakı Nayan, Çardaxlı kimi iri 
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erməni kəndlərini ələ keçirərək buranın əhalisini ciddi nəzarət 

altında saxlamışdı (86, səh.416). 

 Dəli Alının dəstəsi də Qaçaq Nəbinin dəstəsi kimi 

dəfələrlə rus əsgərləri və polisləri ilə qarşılaşmış və 

başçılarının igidliyi, tədbirliliyi sayəsində həmişə bu 

mübarizədən qalib çıxmışdır. Səlim Rəfiqin verdiyi məlumata 

görə, Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkov knyaz Qolitsını Dəli 

Alı ilə danışıqlar aparmağa göndərmişdir. Bu xalq 

qəhrəmanının fitri ağlına, istedadına heyran qalan rus məmuru 

Romanovlar sülaləsinin 300 illiyinin bayram edildiyi 1913-cü 

ildə onun əfv edilməsinə nail olmuşdur. Lakin Dəli Alı 

bağışlanmaq təklifini də yalnız bir şərtlə qəbul etmişdi ki, ona 

hər zaman, hər yerdə silah daşımağa icazə versinlər. Bu şərti 

qəbul edildikdən sonra, dağlardan enib Gəncəyə gələn Dəli 

Alını xalq böyük təntənə ilə qarşılamışdı. 

 Daha sonra Dəli Alı Romanovlar sülaləsinin 300 illik 

bayram təntənələrində iştirak etmək üçün Peterburqa dəvət 

edilmiş və burada çar ІІІ Nikolaya təqdim olunmuşdu. Təbii 

ki,  rus müstəmləkəçilərinə dərin nifrəti ilə seçilən, 

Azərbaycan türklərinə həqarətli münasibətilə ad çıxarmış 

əllidən çox rus məmurunu şəxsən aradan götürən bir qoçağa 

belə münasibət təsadüfi ola bilməzdi. Doğrudan da Dəli Alı 

Peterburqda olduğu günlərdə Qafqazdakı rus 

müstəmləkəçilərinin onu öz xalqına qarşı bir alət kimi istifadə 

etmək niyyətində olduqlarını anladı. Knyaz Qolitsın 

Peterburqdakı məxfi söhbətlərinin birində Alıya igidliyi və 

şücaəti ilə Qafqazda ad çıxarmış Qaçaq Nağını (Sibirdən qolu 

qandallı qaçdığına görə xalq arasında Qandal Nağı kimi 

tanınırdı. Onun igidliyindən bəhs edən ayrıca bir «Qandal 

Nağı» dastanı mövcuddur) aradan götürməyi təklif etmiş və 
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əvəzində hökumətdən  ona böyük mükafatlar  çatacağına 

boyun olmuşdu. Təbii ki, Dəli Alı ilə döyüş meydanında və 

danışıqlar masası arxasında dil tapa bilməyən ruslar onu 

xəyanət yolu ilə aradan götürdülər. Dəli Alı ruslara satılmış 

mehtəri tərəfindən öldürüldü. 

 Səlim Rəfiqin məqaləsində gətirilən bu faktlar ustad 

Aşıq Ələsgərin adı ilə bağlanan «Ələsgər və Dəli Alı» 

dastanının qəhrəmanını daha yaxşı tanımağa imkan verir. 

Dastanda onun həyatının yalnız bir epizodundan bəhs edilir. 

Artıq burada xatırladılan bioqrafik məlumatlardan da 

göründüyü kimi, Dəli Alı Azərbaycanda və Qafqazda tanınan 

Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Tanrıverdi və başqaları 

kimi igidliyi, şücaəti, namusluluğu ilə ad çıxarmış el 

qəhrəmanlarından olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, onun şərəfinə 

dastan qoşan Aşıq Ələsgər Dəli Alıya həsr etmək üçün 

sənətinin və ilhamının bütün qüdrətini sərf etmişdir. 

 Dəli Alı bir sədd açıb, 

 Şah Abbas dövranı kimi, 

 Yanında yoldaşları var, 

 Azərbaycan xanı kimi. 

 Zeynalabdin bəy bəzənib, 

 Misirin sultanı kimi, 

 Hər yana kağız dağılıb, 

 Süleyman fərmanı kimi (12, səh.218). 
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 Aşıq Ələsgərin bu gözəlləməsi də Səlim Rəfiqin 

süjetini ümumi şəkildə xatırlatdığı «Dəli Alı dastanı»nın 

mövzu baxımından daha geniş olduğunu aşkara çıxarır. Aşıq 

Ələsgərin gözəlləməsi və ustad Aşıqla xalq qəhrəmanının 

tanışlığı haqqındakı kiçik dastan da Dəli Alı haqqında 

məqalədə verilən tarixi bilgilərin əksəriyyətinin həqiqətə 

uyğun gəldiyini göstərir. 

 Aşıq Ələsgərin şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə yaxından 

tanışlığı sayəsində Səlim Rəfiq haqlı olaraq onu dastanın 

müəllifi kimi təqdim etmişdir.  

 Ələsgərin Dəli Alının şərəfinə söylədiyi gözəlləmənin 

mətnini 1929-cu ildə Bakıda Hümmət Əlizadə tərəfindən çap 

olunmuş «Nağıllar» kitabından götürən məqalə müəllifi onu 

tam olaraq «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında çap 

etdirmişdir. Bu baxımdan həmin gözəlləmə AĢıq Ələsgərin 

Türkiyədə çap olunan ilk əsəri adlandırıla bilər. Lakin 

«Azərbaycan yurd bilgi»sindəki mətnin Aşıq Ələsgərin 

anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə nəşr olunan 

ikicildliyindəki eyni əsərlə müqayisəsi Səlim Rəfiqin köçürmə 

və transkripsiya zamanı bir sıra yanlışlıqlara yol verdiyini 

göstərir. 

 "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə dərc olunan 

folklorşunaslıqla bağlı məqalələrdə yalnız Azərbaycanda 

və Türkiyədə mövcud olan şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələri araşdırılmışdı. Həmin dövrdə "dəmir pərdə" 

arxasında qalan Sovet Azərbaycanı filoloqlarından fərqli 

olaraq onların Türkiyədəki həmkarlarının Qərb dünyası 

ilə daha geniş elmi əlaqələr saxlamaq imkanı vardı. 

Bundan əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, Əhməd 
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Cəfəroğlunun uzun müddət Almaniya universitet və 

kitabxanalarında çalışması ona Azərbaycan klassik 

ədəbiyyatının bir sıra naməlum şəxsiyyət və əsərlərini 

ortaya çıxarmaq, onlar barəsində elmdə ilk söz demək 

imkanı vermişdi. Belə təşəbbüslər nisbətən az olsa da, 

folklor abidələrimizlə bağlı həyata keçirilirdi.  

            Məsələn, Səlim Rəfiq "Nigarıstanlı Aşıq Sadığın 

bir şeiri haqqında" adlı məqaləsində Fransada - Paris 

Milli Kitabxanasında S.R. 994 şifrəsi altında saxlanan bir 

"Koroğlu" dastanının mövcudluğu barəsində xəbər 

verirdi. Müəllifin yazdığına görə, bu dastan 

Azərbaycanda, Nigarıstanlı Sadıq adlı bir el sənətkarının 

dilindən yazıya alınmışdır. Digər mövcud "Koroğlu" 

variantları kimi Nigarıstanlı Sadığın variantı da nəsr və 

şeir hissələrinin bir-birini əvəz etməsi yolu ilə qurulmuş 

və burada Koroğlunun həyatı uşaqlıq illərindən tutmuş 

ömrünün son günlərinə qədər öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqatçı, çox güman ki, daha çox Avropa 

folklorşünaslığının ənənələrinə əsaslanaraq, "Koroğlu"nu 

bizim qəbul etdiyimiz şəkildə dastan yox, Avropadakı 

kimi "xalq romanı" adlandırır (87, səh.435). Məqalə 

müəllifi Paris Milli Kitabxanasının kataloquna 

əsaslanaraq, dastanın 1750-ci ildə yazıya alındığı 

qənaətinə gəlir. Beləliklə, göründüyü kimi, Səlim 

Rəfiqin nişan verdiyi "Koroğlu" dastanı S. Pennin (53) 

və A. Xodzkonun (40) elm aləminə məlum olan 

"Koroğlu"sundan daha qədimdir və bu nüsxələrin 

arasında, təxminən, yüzillik bir fərq var. Məqalədə 

nümunə gətirilən qoşmaya "Koroğlu" dastanının mövcud 

çap variantlarında təsadüf edilməməsi də bu nüsxənin 
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yeniliyindən və orijinallığından xəbər verir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, haqqında "Azərbaycan yurd bilgisi"nin hələ 

30-cu illərin əvvəllərində məlumat verdiyi Paris Milli 

Kitabxanasındakı "Koroğlu" dastanının fotosurəti 

respublikamıza yalnız 1990-cı ildə gətirilmişdir və indi 

bu unikal nüsxə üzərində araşdırma davam edir. 

Dastanın həmin nüsxəsi 1996-cı ildə Nizami adına 

Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən nəşr edilmişdir. 

 

 Folklor abidələrinin linqvistik və etimoloji təhlili. 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatında sayaçı sözləri 

Şifahi xalq ədəbiyyatına yalnız xalqın müəyyən tarixi 

inkişaf mərhələsində yaratdığı bədii əsər kimi deyil, eyni 

zamanda onun dilinin, adət-ənənələrinin, milli təfəkkürünün 

ifadəçisi kimi yanaşan Əhməd Cəfəroğlu folklor poetikasına 

və janrlarına, folklorun dilçilik və etimologiya baxımından 

öyrənilməsinə də mühüm əhəmiyyət verirdi. O, istər «Türk 

dilinin tarixi» adlı monumental əsərində, istərsə də linqvistika 

və etimologiya ilə bağlı digər tədqiqatlarında folklor 

abidələrinə xüsusi həssaslıq və dəqiqliklə yanaşmışdır. 

Bu mənada alimin «Azərbaycan xalq ədəbiyyatında 

sayaçı sözləri» (95, səh.353-364) məqaləsi daha 

diqqətəlayiqdir. Əhməd Cəfəroğlu görkəmli tənqidçi-

ədəbiyyatşünas Firudinbəy Köçərlidən sonra xalq 

ədəbiyyatının milli həyat tərzi və məişətlə bağlı olan bu poetik 

formasına müraciət  edən ikinci tədqiqatçı idi. Xalq arasından 

topladığı sayaçı sözlərinin ayrı-ayrı nümunələrini F. Köçərli 

əvvəlcə SMOMPK məcmuəsində, sonra «Balalara hədiyyə» 

(38, səh.91-99) kitabında çap etdirmişdi. O, yalnız sayaçı 

sözlərin toplanması və nəşri ilə kifayətlənməmiş, eyni 
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zamanda onların xalqın qədim tarixi və təsəvvürləri ilə 

əlaqəsini onun həyatında tutduğu yeri və etimologiyasını da 

araşdırmağa çalışmışdır. F. Köçərlinin fikrincə, «sayaçı» sözü 

fars dilində «kölgə» mənasını verən «sayə» sözündən 

alınmışdır. Həmin sözün məcazi mənası «kömək, yardım, 

himayə, müdafiə» və s. anlamları bildirir. Köçərlinin 

ehtimalına görə, Qafqaz türkləri fars dilindən alınmış bu sözü 

nemət, yaxşılıq, xeyirxahlıq, bol ruzi mənalarında işlədirlər. 

Buradan da müəllif «sayaçı»nın nemət verən, bolluq gətirən, 

ruzi bəxş edən anlamlarını bildirdiyi qənaətinə gəlir. 

Firudinbəy Köçərlinin fikrincə, «sayaçı» nə bir aşıq, nə də 

İmam Əlini mədh edən bir dərviş tipidir. Əksinə, o, qışda və 

payızın sonlarına doğru evbəev dolaşaraq sərbəst bir əda ilə 

sayaçı türküsü söyləyən və köçərilərin heyvanlarını mədh 

etməklə onların ruhlarını oxşayan və bunun müqabilində un, 

buğda, arpa, pendir və s. sırf qida payları toplayan bir 

tərəkəmədir» (38, səh.91). 

 Azərbaycan folklorşünaslığı, xüsusən də əmək və 

mərasim nəğmələri ilə bağlı son tədqiqatlarda «sayaçı» 

sözlərin mənşəyi və meydana çıxması ilə bağlı bir-birindən 

fərqli fikirlər söylənmişdir. Məsələn, akademik Məmməd Arif 

yazır: «Hər il, təxminən, yaza əlli gün qalmış qoyunlar 

quzulamağa başladığı zaman çoban paltarı geyinmiş adamlar 

kəndbəkənd gəzib, «Sayaçı» mərasimi icra edirlər. Çobanlar 

özləri ilə bir neçə qoyun-quzu (qoyun olmadıqda qoyun 

dərisinə girmiş adamlar) götürüb sayalar (maldarlıq mahnıları) 

oxumağa başlayırlar» (44, səh.52). Folklorşünas Əhliman 

Axundovun fikrincə isə «saya» «say» sözündəndir. Sayaçı 

saya mahnılarını yaradan və ifa edən sənətkar qoyunçulara və 

çobanlara deyilir. Sonralar qoyuna da saya demişlər. Çox 
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ehtimal ki, bu söz qoyunları cütləmək və saymaqla əlaqədar 

olduğu üçün saya adlanmışdır» (25, səh.136). Müəllifin bu 

fikrinin əvvəli aydın və anlaşıqlıdırsa, sonunda bir qırıqlıq və 

ziddiyyət var. Əvvəla, o, qoyunun hansı mənbələrdən «saya» 

adlandırılmasına dair heç bir örnək gətirmir. O biri tərəfdən, 

«saya» sözünün bilavasitə qoyunla, yoxsa qoyunların 

sayılması və cütlənməsi ilə əlaqədar olduğu dəqiqləşdirilmir. 

 Başqa bir Azərbaycan folklorşünası - professor 

Məmmədhüseyn Təhmasib isə «sayaçı sözləri”nin kökünü, 

mənşəyini daha qədim dövrlərdə axtarır və  onları xalqımızın 

ən qədim abidələrindən biri olan «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanları ilə bağlamağa çalışır. M.Allahverdiyevin 

“Azərbaycan şifahi xalq teatrı tarixi” kitabında göstərildiyi 

kimi, M.Təhmasib yazır: «Azərbaycanca «say» sözünün bir 

sıra mənaları vardır. Buradakı «say» sözü Dədə Qorqud 

dastanlarında «şeir» mənasında işlədilən «soy» sözü ilə 

əlaqədardır. Bəzi dialektlərdə «söz, sov» mənasında indi də 

işlənməkdədir. Bəzi rayonlarımızda isə «sov» atalar sözü 

mənasında işlənmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq ehtimal 

etmək olar ki, «saya» nəğmə deməkdir” (səh.15). 

«Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı» kitabının müəllifi, 

folklorşünas Paşa Əfəndiyev həm Təhmasibin, həm də 

Köçərlinin sözlərinə haqq qazandıraraq, «sayaçı sözləri məhz 

sayalı olmaq üçün şeirlə ifadə edilən xeyir-dua» (27, səh.76) 

şəklində səciyyələndirir. 

 Sayaçı sözlərinin mənşəyi, etimologiyası, xalqın 

məişətindəki rolu və funksiyası ilə bağlı bu fikirlər, müasir 

Azərbaycan folklorşünaslığınıda Firudinbəy Köçərlinin 

fikirlərini istisna etmək şərti ilə, 60-80-ci illərdə, yəni bu 

sahəyə dair elmi fikrin nisbətən inkişaf etdiyi mərhələdə 
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söylənmişdir. Lakin müasir tədqiqatçıların rolunu qətiyyən 

azaltmadan əsrimizin 30-cu illərində bu problemi araşdıran 

Əhməd Cəfəroğlunun xələflərindən daha dəqiq mülahizələr 

söylədiyini və «sayaçı sözlərlə» bağlı daha inandırıcı 

nəticələrə gəldiyini etiraf etmək lazımdır. 

 Əhməd Cəfəroğlu öz tədqiqatında Firudinbəy 

Köçərlinin topladığı və «Balalara hədiyyə» kitabının 1910 və 

1912-ci il nəşrlərinə daxil etdiyi sayaçı sözlərinə 

əsaslanmışdır. O, sayaçı sözlərini Azərbaycan türklərinin 

məişəti və etnoqrafiyası ilə bağlı mühüm qaynaqlardan biri 

sayır və onların yardımı ilə xalqın həyat tərzini, inanc və 

təsəvvürlərini aşkara çıxarmağa çalışırdı. Alimin fikrincə, 

sayaçı sözləri köçəri maldarların-tərəkəmələrin mühitində 

yaranmış və yayılmışdı. Əhməd Cəfəroğlunun başqa bir 

diqqət cəlb edən fikri isə sayaçı sözlərin «Kitabi-Dədə 

Qorqud» dastanları ilə əlaqəsi məsələsi idi. Ümumiyyətlə, 

alim köçəri türklər arasında həm qədim dövrlərdə, həm də 

müasir mərhələdə bəzi heyvanların kultunun yarandığına 

diqqəti cəlb edir və sayaçı sözlərin də ilk növbədə, həmin 

kultun təsiri altında formalaşdığını göstərirdi. Təəssüf ki, 

məsələyə belə elmi dəqiqliklə yanaşılmadığından, Azərbaycan 

folkloruna dair tədqiqatlarda sayaçı sözlərdən «əmək 

nəğmələri» kimi bəhs edilmişdir. Əslində isə sayaçı sözləri 

mahiyyət və mövzu baxımından daha çox mərasim 

nəğmələrinə aid edilməlidir. 

 Alim Azərbaycan türklərinin qədim həyatı və məişəti 

ilə sıx bağlı olan sayaçı sözləri, «Kitabi-Dədə Qorqud»u və 

digər əski türk abidələrini «oxumaq» üçün müəyyən mənada 

açar hesab edir və yazırdı: «Filoloji araşdırması nəticəsində 

«sayım»dan gəldiyini qüvvətli şəkildə təmin etdiyimiz 
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«sayaçı» kəlməsi əsl motivlərini aldığı «Dədə Qorqud» kitabı 

ilə indi təəssüf ki, təsbit edilməməkdədir. İrəlidə bu sahəyə aid 

əldə ediləcək yeni vəsiqələr, şübhəsiz, sayaçı kəlməsinin hansı 

dövrdən qalma bir yadigar olduğunu meydana qoymuş olacaq 

və «Dədə Qorqud» kitabı dilinin də əsl Azərbaycan 

tərəkəmələrinin bir ləhcəsindən törəmiş olduğunu 

aydınlaşdıracaqdır» (95, səh.355). Daha sonra müəllif bu 

sonuncu fikrinin, yəni «Kitabi-Dədə Qorqud»un köçəri həyat 

keçirən Azərbaycan türkləri mühitində yaranması fikrinin 

qəbul edilməsində heç bir tərəddüd və şübhəyə yer olmadığını 

göstərirdi.  

Klassik ədəbiyyat nümunələri kimi folklorun da müqayisəli 

şəkildə öyrənilməsinə mühüm əhəmiyyət verən Əhməd 

Cəfəroğlu digər türk xalqlarının şifahi ədəbiyyat nümunələrinə 

əsaslanaraq Azərbaycandakı sayaçı sözlər tipli deyimlərin hələ 

köçərilik mərhələsindən o qədər də uzaqlaşmamış qazaxlar, 

qırğızlar, başqırdlar və b. arasında mövcud olduğunu  konkret 

misallarla göstərir və onların qarşılıqlı şəkildə tədqiqini 

folklorşünaslığın vəzifələrindən sayırdı. 

 «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında və sayaçı 

sözlərdə heyvandarlıq kultunun eyni dərəcədə aparıcı rol 

oynaması alimi belə bir qənaətə gətirirdi ki, türk şifahi xalq 

ədəbiyyatının bu iki nümunəsi arasında bir varislik əlaqəsi 

mövcuddur. Həm də Əhməd Cəfəroğlunun fikrincə, «Kitabi-

Dədə Qorqud» daha qədim dövrlərin məhsuludur, sayaçı 

nəğmələri isə daha sonrakı dövrlərdə yaranmış və «onların 

vücuda gəlmələri ilə «Dədə Qorqud» hekayəsi aradan 

qalxmışdır. Əlbəttə, görkəmli filoloqun bu fikri ilə mübahisə 

etmək mümkündür. Məsələ burasındadır ki, sayaçı sözləri, 

yaxud nəğmələri gündəlik həyatla, müəyyən peşə və 
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ənənələrlə bağlıdır, onların yadda saxlanması və ifası üçün 

xüsusi istedad və zəhmət tələb olunur. «Kitabi-Dədə Qorqud» 

isə hər şeydən öncə mükəmməl bədii əsərdir, qəhrəmanlıq 

eposudur və yalnız Azərbaycan türkləri arasında deyil, 

dünyanın digər xalqlarının da ədəbi-mədəni təcrübəsində bu 

tipli eposların xalqın gündəlik həyat və məişətinə yol tapması 

hallarına o qədər də təsadüf edilmir. 

 Lakin alimin belə bir fikrinə haqq qazandırmaq 

lazımdır ki, «sayaçı sözləri və yaxud türküləri Azəri köçəriləri 

arasında səadət, qut mənasını bildirdiyi kimi, sayaçının özü də 

mənşəyini Atəm Ata, Musaya qədər götürməklə, bir növ, 

Dədə Qorqudun peyğəmbərlik vəsfini özünə aid etmiş olurdu. 

Və onun sözləri qədər özü də köçərilər arasında əziz sayılır. 

Bu baxımdan sayaçılar Dədə Qorqudun xələfləri adlandırıla 

bilərlər» (95, səh.354). 

 Sayaçı kəlməsinin mənşəyinə və etimoloji izahına 

gəldikdə isə, Əhməd Cəfəroğlu Firudinbəy Köçərlinin onun 

fars dilindəki «sayə» (kölgə) sözündən götürülməsi fikri ilə 

razılaşmırdı. Bir sıra türk, fransız, rus mənbələrinin 

araşdırılması nəticəsində alim kəlmənin mənşəyi ilə bağlı 

daha dəqiq nəticələrə gəlmişdir. O, türk tarixçi və 

dilçilərindən Övliya Çələbinin, Əhməd Vəfiq Paşanın, Asif 

Əfəndinin və b. kitab və lüğətlərində «saya» sözünə verilən 

izahların hamısını gözdən keçirərək, bunların Azərbaycan 

folklorunun spesifik termini izahından uzaq olduqları 

qənaətinə gəlmişdir. «Saya» və ondan törənən «sayaçı» 

sözünün dəqiq anlamını müəllif V.Radlovun məşhur «Türk 

ləhcələri lüğəti”ndə tapmışdır. Həmin lüğətdə Radlov «saya» 

sözünün ilkin mənalarından biri kimi, onun «vergi olaraq 

qoyun toplanan» anlamını bildirdiyini göstərir (55,səh.288). 
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Azərbaycandakı sayaçı sözlərinin ən geniş yayılmış 

örnəklərindən biri də bu fikrin həqiqətəuyğun olduğuna 

sübutdur. 

  

           Saya gəldi gördünüz,  

 Salam verdi, aldınız, 

 Alnı təpəl qoç quzu, 

 Sayaçıya verdiniz. 

 Bu dördlükdəki «saya» kəlməsi F. Köçərlinin 

düşündüyü kimi «kölgə» anlamında işlənə bilməzdi. 

Linqivistin axtarışlarını tarixi müşahidələrlə tamamlayan alim 

qədim Azərbaycanda maldarlar və qoyunçular arasında «saya» 

adlı vergi növünün olduğu qənaətinə gəlmişdir. Həmin vergini 

toplayanlar isə «sayaçılar» adlanırdılar. Tədqiqatçının 

fikrincə, gündəlik həyatla sıx əlaqədar olan «saya»nın və 

«sayaçılar”ın, bir növ, kulta çevrilməsi sonrakı dövrlərin 

məhsuludur və köçəri maldar həyatının spesifikliyi ilə bağlı 

olmuşdur. 

 «Saya» sözünün mənşəyinə gəldikdə isə müəllif onun 

döğru olaraq «saymaq» felindən əmələ gəldiyi fikrini müdafiə 

edirdi. Əhməd Cəfəroğlu «sayaçı» sözü ilə «sayçı», yaxud 

«sayıcı» arasında paralellər aparır və Azərbaycan türkcəsində 

ikincilərin birincidən yarandığı ehtimalını əsaslandırırdı. F. 

Köçərlinin «Balalara hədiyyə» kitabından alınmış sayaçı söz 

nümunələri Əhməd Cəfəroğlunun müvafiq şərh və izahları ilə 

«Azərbaycan yurd bilgi»sində çap olunmuşdur (95, səh.357-

364). Alim «sayaçı sözlər”lə əlaqədar tədqiqatının sonunda bu 

mövzu üzərinə bir daha qayıdacağını, istər sayaçı sözlərlə 
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«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları, istərsə də qədim 

azərbaycanlıların mifoloji təsəvvürləri arasında müqayisələr 

aparacağını vəd etmişdi. Lakin bilinməyən səbəblər üzündən 

Əhməd Cəfəroğlunun sonrakı tədqiqatlarında bu maraqlı 

mövzu özünə yer almamışdır. Nədənsə, indiyə qədər geniş 

mifoloji və tarixi aspektdə öyrənilməyən «sayaçı sözlər» isə 

həqiqətən də xalqın qədim məişətini, həyata baxışını 

araşdırmaq mənasında qiymətli xəzinədir. Məsələn, ilk dəfə 

F.Köçərli tərəfindən toplanan və Əhməd Cəfəroğlunun 

məqaləsində yer alan sayaçı sözlərin birində deyilirdi: 

 

 Bu saya kimdən qaldı? 

 Adət atadan qaldı. 

 Adəm ata gələndə, 

 Qızıl öküz duranda, 

 Qızıl buğda bitəndə, 

 Dünya bünyad olanda, 

 Musa çoban olanda, 

 Şişliyiniz erkəcdir (95, səh.358). 

 

 Buradan ilk baxışdan da göründüyü kimi, xalqın ən 

qədim təsəvvürlərinin izlərinə təsadüf olunur. Sayaçı sözlərlə 

dünyanın mifoloji yaradıcısı sayılan, Yer kürəsini öz 

buynuzları üzərində saxlayan əfsanəvi Qızıl Öküzün və 

gəncliyində bir müddət çoban olduğu rəvayət edilən Musa 

Peyğəmbərin adlarının çəkilməsi onların qədimliyinə, digər 
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tərəfdən isə xalqın başlıca həyat təminatı olan heyvandarlıq 

kultuna mühüm əhəmiyyət verilməsinə sübutdur. Şübhəsiz, 

milli məişət və həyat tərzi ilə bağlı  olan «sayaçı sözlər» 

yalnız filoloji deyil, eyni zamanda həm də etnoqrafik 

tədqiqatlar üçün geniş meydan açırdı 

 

 Etnoqrafik araĢdırmalar 

                          «Azərbaycan yurd bilgisi»nin tarixə, etnoqrafiyaya, 

dilçiliyə dair məqalələrində də folklor qaynaqları və folklorla 

bağlı araşdırmalar mühüm yer tutur. Bütün bunlar haqlı olaraq 

məcmuəni 30-cu illərdə Türkiyədə folklorla bağlı tədqiqatların 

cəmləşdiyi ən nüfuzlu və mötəbər mərkəzlərdən biri 

adlandırmağa əsas verir. 

Bu baxımdan bir sıra məqalələr etnoqrafik müşahidələrin 

genişliyi, xalqın tarixini, mədəniyyətini onun məişəti, 

gündəlik həyatı vasitəsi ilə öyrənməyə üstünlük verilməsi ilə 

diqqəti çəkir. Belə məqalələrin biri də Səlim Rəfiqin 

«Azərbaycan dəyələrinə dair» (78, səh.388-394) adlı 

araşdırması idi. 

 Məqalədə Azərbaycan mədəniyyətinin etnoqrafik 

baxımdan çox zəif tədqiq edildiyi göstərilirdi. Müəllif  hər bir 

xalqın qədim tarixinin bir mərhələsini təşkil edən köçəri 

mədəniyyətinin Azərbaycanda hələ də böyük izlərinin 

mühafizə edildiyini, lakin onun öyrənilməsinə soyuq və 

laqeyd münasibət bəsləndiyini qeyd edirdi. Şübhəsiz, Səlim 

Rəfiqin fikirləri ilə sona qədər razılaşmaq çətindir, çünki 30-

cu illərin əvvəllərində keçmiş Sovet Azərbaycanında 

mədəniyyət tarixi sahəsindəki tədqiqatlara nəzərəçarpacaq 

dərəcə diqqət yetirilirdi. 1930-cu ildə qurulan Azərbaycanı 
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Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyəti xətti ilə aparılan tədqiqatlarda, 

respublika rayonlarına təşkil edilən ekspedisiyalarda milli 

mədəniyyətin özünəməxsus cəhətlərinin, onun sıradan 

çıxmaqda olan abidələrinin öyrənilməsi əsas yer tuturdu. 

Təsadüfi deyil ki, Səlim Rəfiqin məqaləsində əsaslandığı bəzi 

qaynaqlar da məhz keçmiş Sovet Azərbaycanında çap 

olunmuşdur. 

 Əslən Gəncədən olan Səlim Rəfiq məqaləni öz 

müşahidələri, habelə V. Xaruzin (67) və M. Quliyevanın (42) 

araşdırmaları əsasında qələmə almışdır. Müəllif Qazax, Gəncə 

və Qarabağda yaşayan köçərilərin yaşayış məskənlərini 

araşdıraraq burada mövcud olan üç fərqli dəyə tipini qarşılıqlı 

şəkildə öyrənmişdir. Dəyəni təşkil edən komponentlər-çubuq, 

çaplıx, çətən, qarın, yükaltı, nəmi, ocaq və s. məqalədə 

təəssüratlı şəkildə gözdən keçirilmiş, köçəri həyatında onların 

hər birinin yeri və rolu aşkara çıxarılmışdır. «Köçəri 

arxitekturası”nın detalları ilə araşdırılması məqalə müəllifinin 

mövzuya geniş bələdliyini göstərir. Yeri gəlmişkən, bu 

«arxitektura”nın rasionallığı və həyat şərtlərinə daha dolğun 

şəkildə cavab verməsi haqqında görkəmli rus tarixçisi L.  

Qumilyovun (20, səh.45-46) fikirləri köçəri mədəniyyətinin 

tərkib hissələrindən biri olan dəyə, alaçıq, kümə, çadır və s. 

tipli yaşayış məskənlərini daha ciddi şəkildə öyrənməyin 

əhəmiyyətini göstərir. 

 Görkəmli tarixçi-alim, professor Zəki Vəlidi  Toğanın 

jurnalda dərc olunan «Azərbaycanın türk etnoqrafiyasına 

dair» silsilə məqalələri (82, səh.49-56; 83, səh.101-107; 84, 

səh.246-253) isə təbii ki, ədəbiyyatşünaslardan daha çox 

tarixçiləri, coğrafiyaşünasları və dilçiləri maraqlandıra bilər. 

Bu məqalədə Azərbaycanın türkləşməsi məsələsi tarixi 
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qaynaqlar əsasında, bir çox hallarda isə yer adlarının – 

toponimlərin, etnonimlərin və s. araşdırılması və onların ilkin 

variantlarının üzə çıxarılması əsasında nəzərdən keçirilir. 

Müəllifin bəzi maraqlı müşahidə və mülahizələri, habelə elmi 

qaynaqlara əsaslanan fikirləri türklərin, bəzən iddia olunduğu 

kimi, Azərbaycana gəlmə xalq deyil, onun qədim, avtoxton 

sakinləri olduğunu bir daha sübut etməkdədir. Zəki Vəlidi 

Toğanın istər «Azərbaycanın tarixi coğrafiyası» (71, səh.35-

48; 72, səh.69-83; 73, səh.128-132; 74, səh.145-146), istərsə 

də Azərbaycanın türk etnoqrafiyasına dair silsilə» məqalələri 

Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrlərinin öyrənilməsi 

baxımından çox qiymətli mənbələrdir və bu məqalələrin 

toplanaraq ayrıca bir kitab halında çap edilməsi 

məqsədəuyğun olardı. 

 Ümumiyyətlə, jurnalda istər folklor, istərsə də klassik 

ədəbiyyatla bağlı tədqiqat və araşdırmaların imkan daxilində 

müvafiq mətnlərlə müşayiət edilməsi, həyat və yaradıcılığı 

haqqında söz açılan müəlliflərin əsərlərindən nümunələr 

verilməsi uğurlu bir ənənə idi; Əhməd Cəfəroğlu dərginin son 

nömrəsinə qədər həmin ənənəni davam etdirmişdir. Bu 

ənənədən xəbərdar olan türk tədqiqatçıları  tədqiqat 

prosesində, arxiv və kitabxanalarda çalışdıqları zaman aşkara 

çıxardıqları və Azərbaycan mədəniyyəti ilə bu və ya digər 

şəkildə əlaqəsi olan sənədləri, şeir parçalarını, tarixi faktları 

dərhal «Azərbaycan yurd bilgisi»nin redaksiyasına təqdim 

edirdilər. Digər tərəfdən, jurnalın polemik yönü, qapılarını 

elmlə, tədqiqatçılıqla maraqlanan hər kəsin üzünə açması, 

etika qaydaları daxilində mübahisələrə və hətta bir-birini 

təkzib edən zidd fikirlərə yer verməsi burada məqalə çap 

etdirmək, fikir söyləmək istəyənlərin sayını artırırdı. Nəhayət, 
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«Azərbaycan yurd bilgisi»nin həmin dövrdə Türkiyədə 

yaratdığı Azərbaycan sevgisi, Azərbaycana coşğun maraq, 

hətta tamamilə başqa sahələrdə çalışan türk və qeyri-türk 

alimlərini də jurnalın ətrafında birləşdirirdi. 

 Ərəbdilli qaynaqlarda azərbaycanlıların yüksək 

mənəvi keyfiyyətlərinin tərənnümü 

İstanbul Universitetinin İslam dini və islam fəlsəfəsi üzrə 

tanınmış mütəxəssislərindən olan professor Mehmet 

ġərafəddin könüllü olaraq ərəbdilli qaynaqlarda Azərbaycan, 

onun tarixi və mədəniyyəti barəsində verilən məlumatları 

toplayır və ardıcıl şəkildə «Azərbaycan yurd bilgisi» 

jurnalında dərc etdirirdi. Bu baxımdan müəllifin «Bühturinin 

azərbaycanlıları öyməsi» (86, səh.395-396) adlı kiçik 

məqaləsi diqqət cəlb edir. 

 838-906-cı illər arasında yaşamış ərəb şairi Bühturi öz 

dövrünün ən məşhur sənətkarlarından biri idi. Tarixi 

qaynaqlardan bəlli olduğuna görə ərəblər onun qəhrəmanlığı 

və döyüşkənlik ruhunu tərənnüm edən şeirlərini yüksək 

qiymətləndirir və bu şeirləri «səlasili-əlzəhib», yəni «qızıl 

zəncirlər» adlandırırdılar. Ərəb intibahının bu görkəmli 

nümayəndəsinin Beyrutda çap edilmiş divanını gözdən 

keçirən professor Şərafəddin orada Azərbaycan xalqı 

haqqında deyilmiş hərarətli sözlərə təsadüf etmiş və onları 

ərəbcə orijinalı və türk dilinə tərcüməsi ilə birlikdə «Əhməd 

Cəfəroğluna böyük sevgi və sayğısı”nın» nişanəsi kimi 

«Azərbaycan yurd bilgisi» dərgisinə təqdim etmişdir. Həm də 

şeirə yazdığı kiçik müqəddimədə professor M. Şərafəddin 

göstərirdi ki, «bu şeir nə qədər Azərbaycan türklərinə aid isə 

də, bir o qədər də bütün türklərin müştərək səciyyə və 
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sifətlərini vəsf etdiyindən burada bizim də müəyyən payımız 

vardır» (86, səh.396). 

 İndiyə qədər ərəbdilli mənbələrlə məşğul olan 

Azərbaycan tədqiqatçılarının heç birinin diqqətini cəlb 

etməyən həmin şeirində Bühturi ərəb imperiyasının tərkibinə 

yeni daxil edilmiş Azərbaycan türklərinə üzünü tutaraq 

onların yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən bəhs açır və yazırdı: 

 «Ey azərbaycanlılar! Ey iç üzdən və çöl üzdən 

(görünməyən  və görünən cəhətlərdən) görmək sahibi olan 

insanlar. Sizin savaşlardakı yardımlarınız qarğışlanacaq deyil 

və yaxşılıqlarınız da pisliklərlə qarışıq deyildir… 

 Əlləriniz və əllərinizdəki qılınclar qısa qalmadı və 

oxlarınız tuşlandıqları yerdən geri dönmədi… Və sözləriniz 

heç bir zaman yalan çıxmadı. Vəfalılıq sizin könüllərinizdə və 

dillərinizdə məkan tutmuşdur.  

 Yağılarınızın burunları torpağa sürtünsün. Qoy sizin 

ulduzunuz yüksəlsin və qüvvəniz günü-gündən artsın. Sizin 

içinizdən vəsf etdiyim bu şəxs hamınızın əsil-nəcabətinizi 

isbata kafidir…» (86, səh.396). 

  

  

 Ümumtürk folklorunun müqayisəli tədqiqi  

         "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə əsas diqqət Azərbaycan 

ədəbiyyatı və mədəniyyətinin öyrənilməsinə verilsə də, digər 

türk xalqlarının mənəvi sərvətləri də nəzərdən qaçırılmırdı. Bu 

mənada yalnız türk dillərinin və türk ədəbiyyatlarının deyil, 

eyni zamanda türk folklorunun da müqayisəli tədqiq tarixi 

əslində bu jurnalın səhifələrindən başlanır. Son dövrdə 

Avropada özünə geniĢ vətəndaĢlıq hüququ qazanan 
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müqayisəli ədəbiyyatĢünaslığın metod və üsullarını 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin seçmə müəlliflər kollektivi 

əslində 30-cu illərdə türk ədəbiyyatlarına və türk 

folklorunaəsaslanaraq tətbiq etməyə çalıĢmıĢdılar. 

 Ümumtürk folklorunun müqayisəli tədqiqi baxımından 

jurnalın ən məhsuldar əməkdaşlarından olan Əbdülqadir 

Süleymanın yazıları xüsusən diqqətəlayiqdir. Onun "Türk 

qövmlərinin xalq ədəbiyyatında rus istilasının inikası" 

(71,səh.22-26; 72, səh.49-54; 73, səh.105-111; 170-176) adlı 

silsilə məqalələri iki cəhətdən əhəmiyyətlidir. Burada bir 

tərəfdən son üç yüz ilin türk folkloru müqayisəli şəkildə 

nəzərdən keçirilir, o biri tərəfdən isə şifahi xalq ədəbiyyatı 

mövcud gerçəkliklə, siyasi-ictimai həyatla əlaqələndirilirdi. 

Təbii ki, "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalının bolşevik 

rejiminin vətənlərindən didərgin saldığı, yurdlarını işğal etdiyi 

insanlar tərəfindən nəşr olunduğunu unutmaq lazım deyil. Bu 

cəhətdən jurnalda antibolşevik, antikommunist məfkurəsi 

güclü idi və yalnız müasirliklə bağlı yazılarda deyil, dil və 

folklor kimi ilk baxışda siyasətdən uzaq görünən mövzulara 

dair araşdırmalarda da yeri gəldikcə həmin məfkurənin daha 

geniş kütlələr arasında yayılmasına səy göstərilirdi. 

  Orta Asiya, Volqaboyu və Sibir türklərinin həyatını, 

məişətini yaxşı bilən Əbdülqadirin bu səpkidə olan 

məqalələrində gətirdiyi çoxsaylı ədəbi materiallar türk xalqları 

arasında bütöv bir antirus (şübhəsiz, burada antirus dedikdə 

rus xalqı deyil, imperiya siyasətini həyata keçirənlər nəzərdə 

tutulurlar - Ş.H.) folklorun mövcud olduğundan xəbər verir. 

Digər tərəfdən, müəllif maraqlı bir cəhətə də diqqət yetirir. 

Onun araşdırmalarından məlum olur ki, ruslar ədəbiyyatları 

zəif inkişaf edən, digər tərəfdən isə xalq ədəbi abidələrinə və 
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xalq sənətkarına (aşıq, baxşı, manasçı və s.) inamı güclü olan 

türk boylarında hələ XIX   əsrin əvvəllərindən başlayaraq, 

şifahi ədəbiyyat nümunələrini saxtalaşdırmağa, bu abidələrə 

ruspərəst əlavələr etməyə başlamışlar. Məsələn, məlumdur ki, 

qırğızların "Manas" dastanı təkcə türklərin deyil, dünya 

ədəbiyyatının nəhəng və özünəməxsus folklor nümunələrindən 

biridir. Təbii ki, dastan Çar Rusiyasının Qırğızıstanı işğal 

etdiyi dövrdən - yəni XIX   əsrin əvvəllərindən çox-çox 

əvvəllər mövcud olmuşdur. Digər tərəfdən, nüfuz dairəsinə 

salmaq istədikləri bölgələrdəki xalqların dilinə, ədəbiyyatına, 

milli psixologiyasına böyük əhəmiyyət verən və öz işğalçı 

müharibələrində həmin amillərdən bacarıqla faydalanan ruslar 

qırğızların arasında "Manas" kultunun böyüklüyündən, 

"Manas"dakı hər kəlmənin onların arasında bir “Quran” ayəsi 

kimi qəbul edildiyindən və "Manas" ifaçısının - manasçının 

xalq içərisindəki inam və etibarından xəbərdar idilər. Buna 

görə də satqın, yerli xanların və ruslara yarınmaq istəyən 

manasçıların yardımı ilə dastanın mətninə Ağ Padşah surəti 

əlavə edilmişdi. Məlum məsələdir ki, Ağ Padşah adı altında 

rus çarı nəzərdə tutulurdu. Bəzi "Manas" mətnlərində yalnız 

Ağ Padşahın qondarma surətini dastana gətirməklə 

kifayətlənməmiş, hətta Batır Manasın onun əzəməti və 

böyüklüyü qarşısında itaəti səhnələrini də uydurmuşdular. 

Əbdülqadir Süleyman dastanın mövcud mətnlərinin birindən 

gətirdiyi aşağıdakı misraya diqqət cəlb edir: "Ağ Padşah 

deyəndə Batır Manas baş qoydu" (71, səh.22). Yeri gəlmişkən, 

"Manas"ın ilk və namuslu tədqiqatçılarından biri olan 

akademik V.Radlov dastanın mətninə sonradan əlavə edilmiş 

bu qondarmaların həqiqi "Manas”la heç bir əlaqəsi olmadığını 
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hələ keçən əsrdə çap etdirdiyi araşdırmalarında bildirmişdir 

(54).  

 Folklor abidələrinin bu şəkildə təhrifindən məqsəd 

aydın idi. "Manas", az qala, bir "Quran" və "İncil" kimi qəbul 

edən xalq ən böyük qəhrəmanının Ağ Padşaha itaət etdiyini 

görüncə, onun yolunu davam etdirməyi düşünməli idi. Bu, 

əslində, Avropa müstəmləkəçilərinin Amerika, Afrika və 

Avstraliya aborigenlərini muncuq, güzgü və s. ilə aldatması 

kimi bir şey idi. 

 Əbdülqadirin yazdığına görə, Sibirin ruslar tərəfindən 

işğalından sonra Minusin türklərinin folklorundakı Ağ Xan da 

dəyişikliyə məruz qalaraq Ağ Padşaha çevrilmişdir və bu 

obraz altında açıq-aşkar rus çarları nəzərdə tutulurdu. 

 Lakin işğal olunan ölkələrin tarixi və yerli xalqların 

folkloru üzərində aparılan bu kosmetik əməliyyatlar həmin 

bölgələrdə güclü antirus folklorunun yaranmasının qarşısını 

ala bilməmişdir. Məqalə müəllifi çox doğru olaraq "Qaçaq 

Nəbi", "Qaçaq Kərəm" və digər Azərbaycan qaçaqları 

haqqında mövcud olan qəhrəmanlıq dastanlarını da antirus, 

yəni antimüstəmləkəçi xarakterli və məzmunlu folklor 

nümunələri sırasına daxil edir. Lakin məqalələr  silsiləsində 

bizim üçün ən maraqlı görünən cəhət Azərbaycanda rus 

işğalına qarşı mübarizənin ilk qəhrəmanlarından və 

şəhidlərindən olan Gəncə xanı Cavad xan haqqında dastanın 

mövcud olmasıdır. Əbdülqadir Süleyman bu dastanı ilk dəfə 

Cənubi Azərbaycanda Marağalı Əziz adlı bir el sənətkarından 

eşitdiyini və zamanı olmadığından yazıya ala bilmədiyini 

bildirir. Ancaq müəllif həmin dastandan bir qoşmanı, Marağalı 

Əzizin dilindən yazıya aldığını göstərir və bu qoşmadan 

aşağıdakı bəndləri öz məqaləsində verir:   

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

112 

 

 Bayraqları burc üstündə qurdular,  

 Tifil uşaqları hamı qırdılar, 

 O zamankı Cavad xanı vurdular, 

 Sanasın qırıldı beli Gəncənin. 

 Gəncə xalqı oldu xak ilə yeksan, 

 Boyandı qalası oldu qızıl qan, 

 Gördülər mələklər, huriylə qılman, 

 Ərş üzündə ahı fəğan eylədi (71, səh.23). 

 

             Şübhəsiz, xalqın yalnız indi-indi tanımağa başladığı 

Cavad xan haqqında dastanın mövcudluğu olduqca 

əhəmiyyətli və təqdirəlayiqdir. Məqalə müəllifinin Marağalı 

Əzizin dilindən dastanın poetik bölümlərindən biri kimi 

qələmə aldığı yuxarıdakı şeirə gəldikdə isə o, XVIII əsrin 

sonu – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaşayıb-yaratmış 

və Gəncə qırğınını öz gözləri ilə görmüş iki müxtəlif şairin 

əsərlərindən alınmış nümunədir. «Gəncə» rədifli birinci şeirin 

müəllifi həyat və yaradıcılığı barəsində hələlik əldə elə bir 

mühüm məlumat olmayan Gəncəli Həsəndir. Bu şeiri 

görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz ilk dəfə 1929-cu 

ildə «El şairləri» kitabında çap etdirmişdir. Doğrudan-doğruya 

rus işğalçılarına qarşı yazılmış və bu baxımdan yeni 

Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nümunələrindən biri olan həmin 

şeirin müəllifinin adı, yaxud da folklor istilahı ilə desək, 

«tapşırması» olan sonuncu bəndi belə idi: 

 Gəncəli Həsənəm, ürəyim acı, 

 Moskov fürsət tapıb çaldı qılıncı, 

 Şəmsəddinli, Qazax, Borçalı, gürcü, 

 Taladı, qalmadı malı Gəncənin (51, səh.67). 
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             «Eylədi» rədifli ikinci şeirin müəllifi isə 

əsərlərini «Şair» təxəllüsü ilə yazan Əbdürrəhman ağa Dilbaz 

oğludur. Onun həyatı və əsərləri barəsində geniş məlumat ilk 

dəfə F. Köçərlinın “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərində 

verilmişdir. Şairin Gəncə qırğını ilə bağlı iki əsəri vardır. 

Bunlardan birincini, yəni «Eylədi» rədifli qoşmanı Salman 

Mümtaz «El şairləri» kitabında çap etdirmişdir. Müxəmməs 

şəklində yazılmış  daha böyük və tarixi analizlərlə səciyyəvi 

olan ikinci şeir isə ilk dəfə 1925-ci ildə Firudinbəy Köçərlinin 

«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları» kitabında dərc 

olunmuşdur. 

              Şübhəsiz, bu şeirlərin konkret müəlliflərinin 

olması onların hər hansı bir xalq dastanının tərkib hissəsinə 

çevrilməsinə maneə törədə bilməzdi. Digər tərəfdən, Cavad 

xan haqqındakı dastanın Cənubi Azərbaycanda yaranması 

və burada yerli xalq arasında populyar olması da diqqət 

cəlb edir. Çox ehtimal ki, bu dastan Gəncənin ruslar 

tərəfindən 1804-cü ildə ələ keçirilməsindən və onun 1826-

1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsi zamanı təkrar 

işğalından sonra rus əsarətini qəbul etməyərək İrana köçən 

gəncəli-azərbaycanlılar tərəfindən yaradılmış və onların 

müxtəlif nəsillərinin yaddaşında yaşadılmışdır. 

              Məqalədə özbək, qazax, tatar, başqırd, Altay türkləri 

folklorunun konkret nümunələri əsasında araşdırılması 

nəticəsində belə bir qənaət hasil edilir ki, bütün bu xalqların 

şifahi ədəbiyyatında rus işğalı ilə bağlı çoxsaylı atalar sözləri, 

zərb-məsəllər, xalq mahnıları, şeirlər, habelə bəziləri 

tamamlanmış, bəziləri isə tamamlanmamış dastanlar mövcud 
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olmuşdur. Məsələn, ilk dəfə türkoloq V.Verbitski tərəfindən 

toplanan və Əbdülqadir Süleyman tərəfindən qismən 

türkləşdirilərək, «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalının 

səhifələrində dərc olunan şeir parçası Altay türklərinin rus 

işğalını nə qədər ağır və iztirablı yaşadıqları barəsində 

müəyyən təsəvvür doğurur:  

 

              Ey xan Altayım, ey müqəddəs Altayım, 

                          Sənin üçün bu qədər çox qanlar tökdük. 

                          Halbuki bu gün sənin o gözəl şam ağacların 

                          Təhrib edildi, sən çılpaq qaldın. 

                          Kaş ki, səni bu halda görməz olaydım. 

                          O əzəmətli sidr ağaclarının budaqları, 

                          Kəsilmiş… 

                          Kaş ki, səni bu halda görməz olaydım, 

                          Ey müqəddəs Altayım, səni böylə bir xaraba halında 

                          Görməkdənsə, kaş gözlərim kor olaydı…(73, səh.107) 
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III fəsil 

 

"AZƏRBAYCAN YURD BĠLGĠSĠ" JURNALINDA 

KLASSĠK AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATI 

MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

"Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalındakı 

ədəbiyyata dair materialların təxminən yarıdan çoxunu 

klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı məqalə və 

araşdırmalar təşkil edir. Böyük bir hissəsi azərbaycanlı 

mühacirlərin qələmindən çıxan bu yazılarda milli 

ədəbiyyat tarixi qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə 

qədər izlənmiş, onun ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərinin 

yaradıcılığına qiymət verilmişdir. Təbii ki, XX əsrin 30-

cu illərində Türkiyədə klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 

tədqiqi və nəşri sahəsində elmi mərkəz rolunu 

"Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalı öz üzərinə 

götürmüşdür. Burada çap edilən məqalələri elmi 

əhəmiyyət, ilkin mənbələrə, qaynaqlara bələdlik və təhlil 

mədəniyyəti baxımından analoji dövrdə Azərbaycan 

SSR-də meydana çıxan tədqiqatlarla müqayisə etdikdə, 

mədəniyyət tariximizdə həqiqətən də güclü bir mühacir 

ədəbiyyatşünaslığının mövcud olduğu və onun milli 

ədəbiyyatın tədqiqi baxımından təəssüf ki, indiyə qədər 

diqqət mərkəzindən kənarda qalmış tədqiqatlar ortaya 

qoyduğu aydınlaşır.  

Təbii ki, "Azərbaycan yurd bilgisi" ətrafındakı 

ədəbi qüvvələrin Türkiyədə yaşamaları, zəngin 

kitabxana, arxiv və ədəbi ənənələrə malik olan ölkənin 
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mənəvi sərvətlərindən yararlanmaları onların 

tədqiqatlarının xarakterinə və istiqamətinə təsirsiz 

qalmamışdır. Eyni dövrdə Sovet İttifaqı ərazisindəki 

Azərbaycan ədəbiyyatşünasları yalnız SSRİ daxilindəki  

materiallar əsasında Azərbaycan klassik ədəbiyyatını 

öyrəndikləri və nəşr etdikləri halda, onların Türkiyədəki 

soydaş və məsləkdaşları həm Türkiyə, həm də Avropa 

qaynaqlarından eyni dərəcədə faydalana bilirdilər. 

Əlbəttə, "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında çap olunan məqalələrin 

hamısının yüksək elmi və peşəkarlıq səviyyəsində 

yazıldığını iddia etmək düzgün olmazdı. Əhməd 

Cəfəroğlu, Mehmet Fuat Köprülüzadə, Səlim Rəfiq və s. 

kimi professional ədəbiyyatşünasların qələmindən çıxan 

məqalələr ədəbiyyatdan nisbətən uzaq olan, lakin 

ürəkləri vətənə, milli mədəniyyətə xidmət eşqi ilə 

çırpınan həvəskarların yazılarından xeyli dərəcədə 

seçilir. Amma bu yazıların hamısı professional 

səviyyəsindən asılı olmayaraq, böyük zəhmət hesabına 

milli ədəbiyyatı tədqiq və təbliğ etmək, milli 

mədəniyyətin inkişafına töhfə vermək arzusundan 

doğmuşdu. 

Jurnalda çap olunan çoxsaylı məqalələrdə XІ 

əsrdən sonrakı Azərbaycan ədəbiyyatının, demək olar ki, 

bütün diqqətəlayiq nümayəndələri əks olunmuşdur. 

Məqalələrin bir qismi ayrı-ayrı ədəbiyyat xadimlərinin 

həyat və yaradıcılığına, bir qismi isə milli ədəbiyyatın 

təşəkkül və inkişaf tarixinə, ümumi-nəzəri problemlərinə 

həsr edilmişdir. Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, 

milliyyətçilik və türkçülük duyğularının güclü olduğu 
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Türkiyədə meydana çıxan bu əsərlərdə Sovet 

Azərbaycanından fərqli şəkildə klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatı nümunələrinin və şəxsiyyətlərinin ümumtürk 

və ümumislam mədəniyyəti kontekstində öyrənilməsinə 

daha böyük əhəmiyyət verilirdi. 

Klassik ədəbiyyatımızla bağlı məqalələrin başqa 

bir diqqətəlayiq cəhəti onlarda mənbəşünaslıq tərəfinin 

və axtarış ruhunun güclü olmasıdır. Adları həmin 

dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bəlli olmayan 

bir sıra müəlliflərin əsərləri ilk dəfə "Azərbaycan 

yurd bilgisi"ndə iĢıq üzü görmüĢdür. Digər tərəfdən, 

həyat və yaradıcılıqlarının müəyyən səhifələri Türkiyə 

ilə bağlı olan Seyid Nigari, yaxud Məhəmməd Hadi kimi 

milli sənətkarlarımızın da Türkiyə arxivlərində saxlanan, 

yaxud Türkiyə mətbuatında çap edilən əsərləri aşkara 

çıxarılaraq jurnal vasitəsilə mütəxəssislərə və geniş 

oxucu kütləsinə təqdim olunmuşdur. 

Jurnalın naşiri Əhməd Cəfəroğlu onun birinci 

nömrəsində çap etdirdiyi "Azərbaycan tarixinə ümumi 

bir baxıĢ" (71, səh.5-16) adlı yazısında yalnız ən qədim 

dövrlərdən XVIII əsrə qədər Azərbaycan tarixinin qısa 

icmalını verməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda 

xalqın ədəbiyyat və sənət tarixinin də ümumi 

mənzərəsini cızmışdı. Bir çox cəhətlərdən proqram 

səciyyəli bu məqalədəki ədəbiyyat tarixi ilə bağlı qeydlər 

sonralar jurnal səhifələrində ədəbiyyatşünaslıq xarakterli 

araşdırmaların  elmi istiqamətini və əsasını təşkil 

etmişdir. 
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 Məhəmməd Əli Rəsulzadənin Qətran Təbrizi, 

Məhsəti, Nizami haqqında tədqiqatları  

 

Jurnalda farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı 

bir sıra məqalələrin müəllifi, görkəmli ictimai-siyasi 

xadim Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaxın qohumu 

Məhəmməd Əli Rəsulzadə idi. Gənclik illərindən 

Azərbaycan türklərinin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda 

mübarizəyə qoşulan Məhəmməd Əli Rəsulzadə (1885-

1986) ilk məqalələrini hələ əsrin əvvəllərində Bakı 

mətbuatında dərc etdirmiş, Məmməd Əminin 

redaktorluğu ilə çıxan "Açıq söz" qəzetinin fəal 

müəlliflərindən biri kimi tanınmışdı. Azərbaycanda 

bolşevik rejimi hakimiyyətə gəldikdən sonra o da sürgün 

və mühacir həyatının bütün ağrı-acılarını yaşamışdı (58). 

Əvvəlcə o, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birlikdə 

Moskvada olmuş, daha sonra isə gizli yollarla Türkiyəyə 

gələ bilmişdi. 1925-ci ildən başlayaraq, Türkiyədəki 

mühacir mətbuatının səhifələrində həm ictimai-siyasi, 

həm də ədəbi-tənqidi yazıları ilə ardıcıl çıxış edirdi. 

Ərəb və fars dillərini mükəmməl bilməsi Məhəmməd Əli 

Rəsulzadəni daha çox azərbaycan ədəbiyyatının qədim 

dövrləri, ərəbdilli və farsdilli müəlliflərin əsərləri ilə 

məşğul olmağa, sonra araşdırmağa sövq etmişdi. Lakin 

o, təkcə bu dövrlə kifayətlənməmişdi. XІX-XX əsrlər 

Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra şəxsiyyət və 

problemlərinə dair məqalələrin altında  Məhəmməd Əli 

Rəsulzadənin imzası vardır. Bütün bunlar müəllifin 

məlumat dairəsinin genişliyindən, onun doğma 

ədəbiyyata məhəbbətindən xəbər verməkdədir. 
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Məhəmməd Əli Rəsulzadə Əhməd Cəfəroğludan 

sonra XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında dövri 

tədqiqatları ilə seçilən ikinci müəllif idi. Lakin onun 

məqalələri tədqiqatçılıq və təhlil mədəniyyəti səviyyəsi 

ilə professional ədəbiyyatşünas Cəfəroğlunun 

yazılarından geri qalırdı. Bu yazılar daha çox tanıtma, 

təqdim xarakteri daşıyırdı. "Azərbaycan yurd bilgisi"nin 

üçillik mövcudluğu ərzində onun səhifələrində müəllifin 

bir xeyli yazısı işıq üzü görmüşdü. Həmin yazılardan 

"Seyid Əzim Şirvaninin basılmamış bir şeiri 

münasibətilə" (87, səh.449-457) "Azəri türklərinin həyat 

və ədəbiyyatında nəşə" (88, səh20-23; 89, səh.61-66), 

"Azəri ədəbiyyatında Sabir"(95, səh.334-340; 96, 

səh.376-387) və başqalarını göstərmək olar. Adları 

çəkilən yazılar içərisində "Azəri türklərinin həyat və 

ədəbiyyatında nəşə" adlı silsilə məqaləsində Məhəmməd 

Əli Rəsulzadə nikbinlik və həyatsevərlikdən həm də 

Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ədəbiyyatının bir 

xüsusiyyəti kimi söz açmışdır. "Azəri türklərinin həyat 

və ədəbiyyatında olduqca bariz bir şəkildə gözəçarpan 

nəşə ruhu və hissləri bir kəlmə ilə ifadə 

edilməyəcəyindən heç olmazsa kiçik-kiçik bir izahata 

möhtacdır" (88, səh.21), - deyə müəllif Azərbaycan söz 

sənətini tarixən nikbin və həmişə gələcəyə 

istiqamətlənən, ümid və inam təlqin edən bir ədəbiyyat 

kimi səciyyələndirir. Müəllif öz məqaləsində istər 

Cənubda, istərsə də Şimalda yaşayıb-yaradan 

müəlliflərin əsərlərindən eyni dərəcədə istifadə etməyə 

çalışmışdır. Məsələn, silsiləyə daxil olan birinci məqalə 

XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış 
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nümayəndələrindən Ləlinin satirik şeirlərinə həsr 

edilmişdir. Ümumilikdə, Məhəmməd Əli Rəsulzadənin 

XIX  əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmaları 

fakt və bədii nümunələr baxımından zənginliyini xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. 

 Məhəmməd Əli Rəsulzadənin jurnaldakı ilk 

məqalələrindən biri XII əsrin görkəmli Azərbaycan şairi 

Qətran Təbriziyə həsr edilmişdi. Həcm etibarilə o qədər 

də böyük olmayan "Qətran haqqında notlar" (86, 

səh.413-414) adlı yazısında müəllif milli ədəbiyyat 

tarixinə peyzaj lirikasının böyük ustadı kimi daxil olmuş 

Qətran Təbrizinin həyatına, şəxsiyyətinə, eləcə də onun 

milli mənşəyi məsələsinə mühüm diqqət yetirmişdir. 

"Qətran Təbrizi bir türk şairidir", - Məhəmməd  Əli 

Rəsulzadə məqaləsini bu cümlə ilə başlayır və bu cümlə 

istər yazının ruhunu, istiqamətini, istərsə də müəllifin 

qayəsini aşkara çıxarır. Məlum olur ki, şeirlərini fars 

dilində yazan, Avropa şərqşünaslığında fars şairi kimi 

təqdim olunan Qətran Təbrizi azərbaycanlı tədqiqatçının 

diqqətini hər şeydən əvvəl milli şair kimi cəlb etmişdir. 

Həm də bu fikirləri irəli sürərkən Məhəmməd Əli 

Rəsulzadə sadəcə deklarativ bəyanatlarla 

kifayətlənməmişdir. Onun əsaslandığı tarixi mənbələr 

müəllifin geniş tədqiqat işi apardığını göstərir. Təsadüfi 

deyildir ki, Məhəmməd Əli Rəsulzadənin istinad etdiyi 

elmi məxəzlər məqalənin çapından 30 il sonra işıq üzü 

görən "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin birinci cildində 

yer almışdır (3). 

Qətran Təbrizinin Azərbaycan türkü olması 

fikrini əsaslandırarkən müəllif orta əsrlərin görkəmli 
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ədəbiyyat tarixçisi və şairlərindən olan Nasiri Xosrovun 

"Səfərnamə"sinə əsaslanmışdır. Məhəmməd Əli 

Rəsulzadə "Səfərnamə"dəki aşağıdakı hissəyə diqqət 

yetirir: "Təbrizdə Qətran adlı bir şair gördüm. Gözəl 

şeirlər yazırdı. Amma fars dilini yaxşı bilmirdi. Mənim 

yanıma gəldi. Məncək və Dəqiqinin divanlarını yanımda 

oxudu. Bilmədiklərini məndən soruşdu. Şərhlərini yazdı 

və mənə öz şeirlərini oxudu" (86, səh.413). Müəllif 

formal məntiqə əsaslanaraq, Qətranın Nasiri Xosrov 

kimi bilikli və incə zövqlü şairin qarşısında yaxşı 

bilmədiyi bir dildə şeir oxumadığı və onun həmin dövrə 

qədərki yaradıcılığının ana dilində olması qənaətinə 

gəlir. Daha sonra mülahizələrini davam etdirərək Nasir 

Xosrovun da türk dilini mükəmməl bildiyini, hətta bəzi 

mənbələrin məlumatına görə, əslən türk olduğunu 

göstərir. Məhəmməd Əli Rəsulzadə Təbrizin yerli 

əhalisini hər zaman türklərin təşkil etdiyini göstərərək, 

fars dilinin burada xalq danışıq dili kimi deyil, yalnız 

ədəbi dil kimi yayılması fikrini irəli sürür.  

Məqalədə istifadə olunan mənbələr müəllifinin 

həm türk xalqlarının tarixini dərindən bildiyini, həm də 

əqidəli bir türkçü olduğunu göstərir. Məsələn, belə bir 

fakt diqqət cəlb edir. Məhəmməd Əli Rəsulzadə türklərin 

qədim tarixi vətəni olan Şərqi Türkistanda və eləcə də 

Təbriz yaxınlığında "Tarim" adlı yaşayış məntəqəsinin 

mövcudluğunu göstərərək bəzi İran alimlərinin fars 

torpağı kimi qələmə vermək istədikləri Təbrizin ən 

qədim zamanlardan türklərin tarixi torpağı olduğunu 

tarixçi məntiqi ilə isbat edir. Onun fikrincə, eramızın IV 

əsrindən etibarən Təbriz və onun çevrəsi artıq türklərin 
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yaşadığı bir ərazi idi. Eyni yaşayış məntəqəsinin 

mövcudluğu L.Qumilyovun “Древние тюрки» kitabında 

da göstərilmlşdir (21, səh.216). Əlbəttə, tarixçilərin bu 

fikirlə mübahisə etmələri mümkündür. Lakin unutmaq 

lazım deyil ki, Məhəmməd Əli Rəsulzadə bu rəqəmi irəli 

sürərkən yalnız fantaziyasının gücünə deyil, həm də 

tutarlı elmi məxəzlərə əsaslanmışdı. 

Məqalədən aydın olur ki, o, Qətran Təbrizi ilə 

hələ İranda mühacir olduğu illərdə maraqlanmış, lakin 

şairin əsərlərinin mükəmməl külliyyatını əldə edə 

bilmədiyindən tədqiqatını başa çatdıra bilməmişdir. 

Məhəmməd Əli Rəsulzadə Qətran Təbrizi haqqındakı 

qısa, lakin faktlarla zəngin məqaləsini belə 

tamamlamışdı: "Ən qədim Azəri Türk şairi olan Qətran 

haqqında bu günə qədər heç bir şey söylənməmişdir. 

Uzun və ətraflı tədqiqə möhtac olan  bu mövzu ilə yalnız 

Azərbaycan türk ədəbiyyatı maraqlanmamalıdır. Bu 

mövzu bütünlüklə türk dili və ədəbiyyatı baxımından da 

maraqlıdır” (86, səh.414). 

Qeyd olunmalıdır ki, Məhəmməd Əli 

Rəsulzadənin məqaləsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı 

tarixində Qətran Təbrizinin həyat və şəxsiyyətini, 

yaradıcılığını öyrənmək üçün göstərilən ilk cəhd idi. 

Bu müəllifin başqa bir məqaləsi XII əsrdə 

yaşayıb-yaratmış məşhur Azərbaycan şairəsi, rübainin 

şərqdəki böyük ustadlarından biri kimi tanınmış Məhsəti 

Gəncəviyə həsr edilmişdir. Məhsətinin  həyatını və 

əsərlərini İran nəşrləri və əlyazmaları əsasında tədqiq 

edən məqalə müəllifi onun adının indiyə qədərki 

mənbələrin heç birində düzgün yazılmadığı qənaətinə 
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gəlmiş və bu adın daha dəqiq oxunuşunun "Məhsəti" 

olduğu fikrini əsaslandırmağa çalışmışdır. Məhəmməd 

Əli Rəsulzadənin fikrincə "Məhsəti" adının mənası 

“böyük xanım” deməkdir (93, səh.239-240). Şairənin 

Sultan Səncər sarayında tutduğu mühüm mövqe, hər 

kəsin ona böyük ehtiramla yanaşması məqalə müəllifinin 

fikrincə, bu adın həqiqətə uyarlığını bir daha təsdiq 

etməkdədir. 

Məqalədən göründüyü kimi, Məhsəti haqqında 

Qərb şərqşünaslarının əsərlərindən müəllifin xəbəri 

olmamışdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadə daha çox Şərq 

qaynaqlarına və şairənin öz əsərlərinə əsaslanaraq 

Məhsətinin həyatı, şəxsiyyəti, xarakteri, yaradıcılığının 

əsas mövzuları haqqında məlumat verməyə cəhd 

göstərmişdir. Tədqiqatçı Məhsəti ilə bağlı müxtəlif 

mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları yekunlaşdıraraq 

belə nəticəyə gəlir: "Məhsətinin şeirlərində və əlimizə 

gələn tərcümeyi-halından Sultan və digər saray 

adamlarının qarşısına açıq çıxan, qadınların çadranı 

atması tərəfdarı olan və ümumiyyətlə, kişilərdən 

çəkinməyən sərbəst bir qadın olduğu, Sultanın 

məclislərində və müsahibələrində bulunaraq, şeirlər 

söylədiyi anlaşılır. İstifadə etdiyimiz mənbələrin 

məlumatına görə, şairənin bir çox əsərləri varmış. 

Bunların bir çoxu zaman keçdikcə qeyb olmuş, bir çoxu 

da özbək xanı Abdulla Herat şəhərini aldığı zamanlarda 

məhv olmuşdur" (93, səh.239-240).  

Müəllif hicri VI əsrdə "Əmir Əhməd və Məhsəti" 

adlı mənsur bir dastanın da yazıya alındığına diqqət 

çəkir. Məqalədə sadalanan faktlardan da göründüyü 
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kimi, Məhəmməd Əli Rəsulzadə Məhsətini real 

şəxsiyyət kimi qəbul etmiş, onun tamamilə ədəbi 

mistifikasiya olması haqqındakı fikirlərlə 

razılaşmamışdır. Məqalədə eyni zamanda Məhsətinin 

ayrı-ayrı rübailərindən orijinalın dilində - farsca 

nümunələr gətirilmiş, onların bəzilərinin yazılma 

səbəbləri izah edilmişdir. 

Şübhəsiz, Məhəmməd Əli Rəsulzadənin XII əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının şəxsiyyət və ədəbi hadisələri 

ilə belə yaxından maraqlanmasında qohumu Məmməd 

Əmin Rəsulzadənin də mühüm rolu olmuşdur.  

Bu böyük siyasət adamı əvvəldə də qeyd edildiyi 

kimi, həm də tanınmış ədəbiyyat tarixçisi idi və 1950-ci  

ildə Ankarada Nizami Gəncəvi haqqındakı fundamental 

tədqiqatlardan biri sayılan "Böyük Azərbaycan şairi 

Nizami" (57) kitabını çap etdirmişdir. Təsadüfi deyil ki, 

Məhəmməd Əlinin məqalələri də əsasən Nizaminin 

müasirləri və Nizami ədəbi məktəbinə daxil olan 

Azərbaycan şairlərinin şəxsiyyətlərinə və 

yaradıcılıqlarına həsr olunmuşdu. Bu da Rəsulzadələrin 

yalnız siyasət səhnəsində deyil, ədəbiyyat aləmində də 

sıx əməkdaşlıq şəraitində çalışdıqlarından xəbər verir. 

"Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalı digər mühacir 

nəşrləri kimi "Azərbaycan yurd bilgisi" də daha çox 

əsərlərini ana dilində yazan müəlliflərə diqqət yetirirdi. 

Buna baxmayaraq Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

Nizaminin yeri və rolunu düzgün qiymətləndirən jurnal 

onun yaradıcılığını bütün Azərbaycan və Yaxın Şərq 

mədəniyyətinin nadir nümunəsi kimi yüksək 

qiymətləndirmişdir.  
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 1934-cü ildə Məhəmməd Əli Rəsulzadə 

“Gəncəli Nizami” (94, səh.274-277)  adlı məqaləsini  

yazmış və jurnalda dərc etdirmişdir. Bu dövrdə ayrı-ayrı 

məqalələr və Mirzə Məmməd Axundovun 1911-ci ildə 

Gəncədə çap edilən kitabçası (4, səh.83) istisna 

edilməklə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Nizami 

haqqında heç bir nəzərəçarpacaq tədqiqat işi ortalıqda 

yox idi. Təbii ki, bu da Nizaminin fars şairi kimi tədqiqi 

üçün geniş meydan açırdı. Bəzən Nizaminin guya 

otuzuncu illərin ortalarında Stalin tərəfindən Azərbaycan 

ədəbiyyatına verilməsi haqqında həqiqətdən uzaq fikirlər 

ortaya atılır. Mühacir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 

hələ 30-cu illərin əvvələrində Nizamiyə sahib çıxması bu 

fikirlərin yanlışlığını bir daha göstərir.  

Məhəmməd Əli Rəsulzadə "Azərbaycan 

ədəbiyyatının ən böyük ustadlarından biri"  adlandırdığı 

Nizami haqqında bəzi bioqrafik məlumatlar verdikdən 

sonra ən əhəmiyyətli məsələ saydığı milli kimlik, etnik 

mənsubiyyət problemi üzərinə gələrək yazırdı: "Şair 

haqqında verdiyimiz bu kiçik məlumatdan məqsəd 

Nizaminin tərcümeyi-halını burada şübhəsiz, təsbit 

etmək deyildir. Bizi burada ən çox əlaqədar edən məsələ 

şairin milliyyəti məsələsidir (kursiv bizimdir - Ş.H.). 

İndiyə qədər şair haqqında söz söyləyənlər Nizamini 

ancaq fars olaraq göstərmişlər. Biz isə buradakı təcrübə 

ilə tam əksinə olaraq, Nizaminin xalis türk olduğuna dair 

bir cığır açmağa çalışacağıq. Çünki Gəncədə doğulan, 

burada böyüyüb təhsil görən və burada də ölən Nizamini 

tarixçilərimizin fars olaraq göstərmələri bizim 

fikrimizcə, haqsızlıqdan başqa bir şey deyildir" (94, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

126 

səh.275). Daha sonra Məhəmməd Əli Rəsulzadə 

Nizaminin fars olduğu iddiasını irəli sürənlərin 

fikirlərinin təhlilinə keçərək onların bu mövzu ilə bağlı 

əllərindəki əsas dəlilin şairin guya Qum şəhərinin dağlıq 

hissəsində doğulması haqqında "İsgəndərnamə" 

poemasındakı beyt üzərində dayanır. Müəllif bu fikrə 

etiraz edərək göstərir ki, hər hansı bir şəxsin doğulduğu 

məmləkətlə onun milli mənsubluğunu eyniləşdirmək 

düzgün deyildir. Çünki Qumda ən qədim dövrlərdən bəri 

yalnız farslar deyil, türklər də yaşamışdılar və indi də 

yaşamaqdadırlar. Yeri gəlmişkən, qeyd etməliyik ki, 

Nizaminin guya əslən Qumdan olması haqqındakı 

"İsgəndərnamə"yə əlavə edilmiş sətirləri diqqətlə 

araşdıran görkəmli nizamişünas E. Bertels onların 

sərbəst interpretasiya olduğunu, çox ehtimal ki, fars 

katiblər tərəfindən poemanın mətninə əlavə edildiyini 

sübuta yetirmişdir. Lakin Məhəmməd Əli Rəsulzadənin 

məqaləsinin yazıldığı 1933-cü ildə Bertelsin tədqiqatı 

hələ meydanda deyildi. Ona görə də Məhəmməd Əli 

Rəsulzadə əsas diqqətini Qum ətrafında türk tayfalarının 

yaşaması məsələsinin isbatına yönəltmiş və bu məsələ ilə 

əlaqədar gətirdiyi faktları yekünlaşdıraraq yazmışdı: "Bu 

baxımdan Nizaminin əcdadının Qum şəhəri ətrafından 

Gəncəyə gəlmələri heç də şairin mütləq fars olduğunu 

isbat edəcək əsaslı bir dəlil deyildir. Xüsusən də Nizami 

özünün "Leyli və Məcnun" əsərinin müqəddiməsində 

verdiyi məlumat da daxil olmaqla onun türk olduğunu 

meydana qoymaqdadır" (94, səh.276). 

Daha sonra məqalə müəllifi "Leyli və Məcnun" 

poemasının müqəddiməsindən götürülmüş "Torki sifəti 
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vəfaye ma nist, Torkane soxen sezaye ma nist" (sətri 

tərcüməsi: “Türklük xasiyyətinə bağlılığımız yoxdur. 

Türkcə deyilmiş sözün bizə aidiyyəti yoxdur”) beyti 

üzərində dayanır və bu beytə əsaslanaraq Nizaminin eyni 

zamanda həm də türk dilində əsərlər yazdığını və bunu 

bilən Şirvanşahın ondan "Leyli və Məcnun"u mütləq fars 

dilində yazmağı tələb etdiyini sübut etməyə çalışır. Yeri 

gəlmişkən, qeyd edək ki, Səməd Vurğunun qeyri-dəqiq 

tərcüməsindən sonra həmin fikir poemanın orijinalı ilə 

tanış olmayan Azərbaycan ədəbiyyatşünasları arasında 

da geniş yayılmışdı. Lakin Nizaminin şərhçiləri buradakı 

paralelin dil məsələsi ilə bağlı olmadığını, daha çox 

tarixi xarakter daşıdığını artıq inandırıcı dəlillərlə isbata 

yetirmişlər.  

Buna görə də məqalədəki "Nizami hər şeydən 

öncə kəndi milli dili olan türkcə ilə yazmağı tərcih etmiş 

və fəqət Şirvanşahın əmri ilə "Leyli və Məcnun" adlı 

əsərini fars dilində yazmışdır" (94, səh.276) fikri tarixi 

əsasdan məhrumdur və yalnız xeyirxah müəllif 

niyyətinin bəhrəsidir. Çünki bizim bütün arzularımıza 

rəğmən, Nizaminin zəmanəmizə gəlib-çatan əsərlərinin 

hamısı fars dilindədir və guya Nizaminin ana dilində 

yazıb-yaratmaq arzularının qarşısının alındığını 

söyləmək üçün əldə hələlik heç bir tutarlı əsas yoxdur. 

Amma bununla bir sırada Nizaminin öz 

əsərlərində onun türk mənşəyini, Azərbaycan türklərinin 

tarixi, milli varlığı və mədəniyyəti ilə sıx bağlılığını, bu 

mədəniyyətin və xalqın övladı olduğunu göstərən 

onlarca sübut var.  
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 Məmməd Əmin Rəsulzadənin ġirvanlı Xaqani, 

Nizami haqqında tədqiqatları 

Nizaminin türk mənşəyinə dair sübutlar böyük 

ustalıq və tarixi səriştə ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

"Böyük Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiyasının 

ayrıca bir fəslində öz əksini tapmışdır (57). 

Ümumiyyətlə, uzun zaman yalnız Ģüarla Azərbaycan 

Ģairi olduğu elan edilən Nizaminin milli mənsubiyyəti 

məsələsi ilk dəfə bu əsərdə inandırıcı tarixi dəlillərlə 

sübut olunmuĢdur. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu 

əsərinin məziyyətləri haqqında ilk sözü də "Azərbaycan 

yurd bilgisi" söyləmişdir. Məcmuənin 1954-cü ildə 

yenidən nəşrə başlayan birinci sayında Nizamiyə və 

ümumilikdə farsdilli ədəbiyyata dair bir sıra qiymətli 

tədqiqat əsərlərinin müəllifi kimi tanınan türk alimi, 

professor Əhməd Atəşin geniş resenziyası çap edilmişdir 

(98, səh.49-52).  

Resenziya müəllifi "Böyük Azərbaycan şairi 

Nizami" monoqrafiyasını Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

və bütünlükdə Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyəti 

kimi qiymətləndirərək yazısını bu sözlərlə bitirirdi: 

"Sayın Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu əsəri yazarının 

bir siyasət adamı olmasına rəğmən dünya ölçüsündəki 

yaradıcılığıyla cahan ədəbiyyatına ölməz şeir tablolarıyla 

eşq, bağlılıq, namus, imkan və fədakarlıq tipləri verən, 

fəlsəfi yüksək düşüncə və siyasi kəskin görüşləriylə də 

insanlığın ən səmimi duyğularına və ən əziz ideallarına 

tərcüman olan bu ilahi sənətkar dünya mədəniyyətinin 

dahi öndəridir", - deyə təvsif etdiyi Nizamini sevən, 
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anlayan və dürüst bir ruh tərəfindən cızılmış və 

müvəffəq olmuş bir tablosudur" (98, səh.50). 

Maraqlıdır ki, monoqrafiya haqqında resenziya 

gedən nömrədə mühacir Azərbaycan mədəniyyətinin 

tanınmış simalarından olan Suleyman Təkinərin 

Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 70 illiyi 

ilə əlaqədər "Millət xidmətində keçən 70 il" adlı 

məqaləsi də yer almışdır (98, səh.53-56).  

Nizami dövründəki Azərbaycan ədəbiyyatını 

geniş tədqiq edən və kitabında bu dövrə ayrıca  bölümlər 

ayıran Məmməd Əmin Rəsulzadə  böyük şairin 

müasirlərinin  də öyrənilməsinə mühüm diqqət yetirirdi. 

1954-cü ildə Əhməd Cəfəroğlu "Azərbaycan yurd 

bilgisi" jurnalının nəşrini yenilədikdə, onun ilk 

nömrəsində yer alan ədəbi tədqiqlər sırasında Məmməd 

Əmin Rəsulzadənin “ġirvanlı Xaqani" (98, səh.2-10) 

adlı məqaləsi də vardı. Bu məqalədə əsas diqqət hər 

şeydən öncə Xaqaninin yurdsevərliyinə, onun bütün 

əsərlərinin mərkəzindən qırmızı xətt kimi keçən Vətən 

sevgisinə, Şirvan məhəbbətinə verilmişdi. Məqaləyə 

epiqraf olaraq şairin "Əgər şair deyil, Peyğəmbər olsaydı 

mənim adım, mənə beyət edib aləm, deyərdi Kəbə 

Şirvandır" (98, səh.2) beytini gətirən məqalə müəllifi 

Xaqanidən haqlı olaraq klassik Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixindəki ən yurdsevər, vətənpərvər şair kimi söz 

açmışdır. Eyni dövrdə Sovet Azərbaycanında və 

Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatı klassikləri haqqında 

yazılmış tədqiqat əsərlərinin qarşılıqlı müqayisəsi aydın 

şəkildə göstərir ki, ədəbiyyatın partiya prinsiplərinə və 

sosializm ideyalarına tabe tutulduğu sovet rejimi 
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şəraitində milli klassiklərin yaradıcılığındakı ictimai 

ideyalar şişirdilmiş və bir sıra hallarda təhrif edilərək ön 

plana çəkilmişdir. Onların ictimai zülmə qarşı 

mübarizələri, dini etiqadlarının zəifliyi, yoxsulların 

haqqını müdafiə etmələri və s. əsas diqqət obyekti 

olurdu. Mühacir ədəbiyyatşünaslar isə daha çox bu milli 

klassiklərin yaradıcılığındakı milliyyətçilik və 

vətənpərvərlik fikirlərini ön plana çəkir, onların 

əsərlərinin sosial deyil, bədii-estetik təhlilini verməyə 

çalışırdılar. Bu cəhət Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını 

çəkdiyimiz məqaləsində də qüvvətlidir. Həm də mühacir 

ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi əsər və şəxsiyyətlərdən siyasi 

məqsədlərlə istifadə faktı sosialist ədəbiyyatşünaslığında 

olduğu qədər açıq və qabarıq deyildi. Yalnız indi aradan 

uzun bir zaman məsafəsi keçdikdən sonra mühacir 

ədəbiyyatşünasların tutduqları yolun ədəbiyyatın qayə və 

məqsədlərini aşkara çıxarmaq baxımından daha məqbul 

olduğunu təsdiq etmək mümkündür. 

Məqalədən də göründüyü kimi, Məmməd Əmin 

Rəsulzadə Nizami haqqında olduğu kimi, Xaqani 

barəsində də ayrıca monoqrafiya nəşr etdirmək fikrində 

imiş. O, mövzu ilə bağlı məxəzləri də toplamış və 

sistemləşdirmişdi. Bu materiallar sırasına Xaqaninin 

əsərlərinin Sovet Azərbaycanındakı poetik tərcümələri 

də daxildir, və müəllif xüsusi olaraq "Azərbaycan yurd 

bilgisi" jurnalı üçün yazdığı məqalədə həmin 

tərcümələrdən faydalanmışdır.  

Xaqaninin əsərlərinin tərcümələrinə Məmməd 

Əmin Rəsulzadənin münasibəti, ümumiyyətlə, 

müsbətdir. Onun fikrincə, "bu tərcümələrdən bəziləri 
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aşağıda görəcəyimiz vəhilə, təqdirə dəyər bir istisna 

təşkil edirlər" (98, səh.4). Bununla yanaşı, böyük şairin 

bəzi əsərlərinin tərcumə zamanı təhrif edilərək 

müasirləşdirilməsi, "ötəri siyasət oyunlarının tələblərinə 

uyğunlaşdırılması" da Məmməd Əminin nəzərindən 

yayınmamışdır. 

Məqalədə Xaqani Şirvaninin bizə Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixindən də məlum olan bioqrafiyası 

verilmişdir. Lakin Məmməd Əmin Rəsulzadə ədəbiyyat 

tarixində Sultan Yaqubla XVI əsr Azərbaycan şairi 

Həbibi  haqqındakı əfsanəni yanlış olaraq Xaqani ilə 

Şirvanşah Mənuçöhrün adına çıxmışdır. Bu, bəlkə də 

onun istifadə etdiyi mənbələrdən irəli gələn bir xətadır. 

Məqalədə Xaqaninin Şirvanşahlarla mürəkkəb 

münasibətləri, Şərqə səfərləri, Azərbaycan Atabəyləri ilə 

əlaqələri, Şirvanşahlar sarayının məliküşşüarası Əbülülla 

Gəncəvi ilə qohumluğu və s. haqqında düzgün məlumat 

verilmişdir. Araşdırmada şərqşünas Mübariz Əlizadənin 

tərcüməsində Xaqani əsərlərinin Sovet 

Azərbaycanındakı nəşrlərindən istifadə edilmiş və 

müəllif yeri gəldikcə bu tərcümələrə tənqidi 

münasibətini gizlətməmişdir. 

"ġirvanlı Xaqani" məqaləsinin əsas qismini 

Xaqaninin iki Şirvan hökmdarı - Mənuçöhrə və onun 

oğlu Axsitana münasibəti fərqlidir. Bu fərqli münasibət 

Xaqani haqqında hələ 1926-cı ildə "Maarif və 

mədəniyyət" jurnalında məqalə (28, səh.23) çap etdirmiş 

Mübariz Əlizadənin də diqqətini cəlb etmişdir. Onun 

fikrincə, Şirvan tarixində Mənuçöhr ədalətli, Axsitan isə 

zülmkar bir hökmdar kimi qələmə alınmışdır. Xaqaninin 
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bioqrafiyası ilə bağlı bu hökmdarlara münasibətini 

bildirən  Məmməd Əmin Rəsulzadə isə şairin əsərləri 

əsasında tamamilə əks qənaətə gəlmişdir. Onun fikrincə, 

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində "zalım" Axsitan daha 

yüksək və mütərəqqi rol oynamışdır. Xaqaniyə 

münasibətdə isə "ədalətli" ata və onun "zalım" oğlu bir-

birindən o qədər də fərqlənməmişlər. Şair onların hər 

ikisinin hakimiyyəti zamanı həbsə düşmüş, dikbaşlığının 

və məğrurluğunun cəzasını çəkmişdi. Digər tərəfdən, 

bütün incikliyə və s. baxmayaraq, Xaqani onların hər 

ikisinə fəxriyyələr yazmışdır. Həm də Axsitanla bağlı 

fəxriyyələrdə bu hökmdarın ruslara düşmən münasibəti, 

onlarla savaşda qazandığı qələbə ön plana çəkilmişdir. 

Məmməd Əminin qənaətinə görə, rusları ölkəsinin 

hüdudlarına yaxın buraxmayan Axsitan Xaqaninin 

nəzərində zülmkardan daha çox milli qəhrəman idi. 

Məqalə müəllifi yazırdı: "Xaqaninin milli qəhrəman 

olaraq təsvir və təşit etdiyi bir hökmdarı bir zülm 

simvolu olaraq təvsif və təzyib edəcəyinə qətiyyən 

inanmaq olmaz. Məmməd Mübarizin (Mübariz 

Əlizadənin təxəllüsüdür - ġ.H.) bu xüsusdakı 

təşəbbüsləri tamamilə yersiz və mənasızdır. Sovetlər 

Birliyindəki motivlərin "ağabəyisi" ruslar üçün böyük 

Şamil (Şeyx Şamil nəzərdə tutulur - ġ.H.) kimi böyük 

Axsitan da mənfi bir tip ola bilər. Mübarizlər də bu 

görünüşə uya bilərlər. Tarixi həqiqət isə başqadır. 

Xaqani atası Mənuçöhr kimi oğlu Axsitana da öyücü 

qəsidələr həsr etmişdir və bu qəsidələrində Axsitanın 

elmindən, ədalətindən və digər müsbət sifətlərindən 

dönə-dönə bəhs etmişdir" (98, səh.7).  
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Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu dəyərli 

müşahidələri bir daha göstərir ki, klassik şairlərin 

yaradıcılığını tədqiq edərkən onlara çağdaş simpatiyalar 

və antipatiyalar baxımından yanaşmaq doğru deyildir. 

Tarixi həqiqətin təhrif edilməsi əvvəl-axır üzə 

çıxacaqdır. Digər klassiklər kimi Xaqaninin, yaxud 

başqa milli bir klassikin yaradıcılığının təhrif edilməsi, 

onun yazdıqlarının "yararlı" və "yararsız" meyarı ilə 

bölünməsi sonda həmin klassikin tarixi və milli-mənəvi 

simasının pozulmasına, təhrif edilməsinə gətirib çıxarır. 

Təəssüf ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin hələ 50-ci 

illərin əvvəllərində diqqət yönəltdiyi bu vacib cəhət son 

illərə qədər ədəbiyyatımızın, ədəbi-tarixi fikrimizin xəstə 

yerlərindən biri olaraq qalmaqda idi. 

Nizami və Xaqaninin dövründəki Azərbaycanı, 

eləcə də türk-islam dünyasını geniş tədqiq edən və buna 

görə də hər iki şairin Azərbaycan-türk varlığı ilə 

bağlılığını daha inandırıcı dəlillərlə ortaya qoyan 

Məmməd Əmin Rəsulzadənin təcrübəsi göstərir ki, 

mühacir ədəbiyyatşünaslıq Sovet Azərbaycanındakı 

ədəbi fikrin inkişafına mane olan ifrat ideologiyadan 

uzaqlaşmaq sayəsində elmi həqiqətlərə daha da 

yaxınlaşa bilmişdir.  Məmməd Əmin Rəsulzadənin istər 

Nizami, istərsə də Xaqani haqqındakı tədqiqatları onun 

bu böyük şəxsiyyətləri ideallaşdırmaqdan uzaq 

olduğunu, xüsusilə də Xaqaninin şəxsiyyəti və 

yaradıcılığındakı təzadlı nöqtələri ayrıca qeyd etdiyini 

göstərir. 

Ümumiyyətlə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

"Azərbaycan yurd bilgisi" ilə əməkdaşlığı hər şeydən 
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əvvəl jurnalın ictimai-siyasi xarakteri və onun 

Azərbaycan türklərinin milli-azadlıq mübarizəsi ilə 

bağlılığı haqqında daha dolğun təsəvvür yaradır. 

"Müsavat" liderinin sanballı yazılarından biri olan 

"Azərbaycan milli hərəkatının xarakteri haqqında" adlı 

elmi-nəzəri yazı ilk dəfə "Azərbaycan yurd bilgisi"nin 

səhifələrində işıq üzü görmüşdür. 

 

 Azərbaycan klassikləri haqqında yeni  faktlar 

 Məhəmməd Füzuli 

Azərbaycan ədəbiyyatının Nəsimi, Füzuli kimi 

klassikləri haqqında jurnalda dərc olunan məqalələr elmi 

sanbalı və yeniliyi ilə diqqət cəlb edir. Jurnal 

səhifələrində təkcə bu milli klassiklərlə bağlı tədqiqat 

xarakterli yazılar deyil, həm də onların elm aləminə bəlli 

olmayan əsərləri çap edilmişdir. "Azərbaycan yurd 

bilgisi" səhifələrində istər Nizami, istərəsə də Füzuli hər 

şeydən öncə Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat 

nümayəndəsi kimi öyrənilmişdi.  

XX əsr türk ədəbiyyatşünaslığının tanınmış 

nümayəndəsi professor Mehmet Fuat Köprülüzadənin 

"Füzulinin yeni əsərləri"(79, səh.447-448) məqaləsi də 

bu qəbildəndir. M. Körpülüzadə hələ 1924-cü ildə 

İstanbulda Füzuli haqqında kiçik bir monoqrafiya nəşr 

etdirmişdi. Sonralar bu tədqiqat Füzuli külliyyatına ön 

söz kimi çap olunmuşdur. Həmin monoqrafiyasında M. 

Körpülüzadə Azərbaycan şairinin elm aləminə məlum 

olmayan bir sıra əsərlərinin olduğunu göstərmişdir. Daha 

doğrusu, bu əsərlərin adı bilinirdi, onların mətnləri isə 

əldə yox idi. Həmin əsərlər sırasına Füzulinin ərəb 
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dilində divanı, "Mətləül-etiqad", "Şah və gəda" və s. 

daxil idi. M.Köprülüzadənin məqaləsi 1930-cu ildə rus 

alimi, professor E. Bertelsin böyük Füzulinin yeni 

tapılmış əlyazma divanı haqqındakı məlumatı ilə 

əlaqədar yazılmışdır. 1678-ci ildə Bağdadda üzü 

köçürülən bu əlyazmasında Füzulinin ərəbcə şeirləri, o 

cümlədən şairin dini görüşlərini dolğun əks etdirən 

"Mətləül-etiqad" əsəri toplanmışdır. 

M.Köprülüzadə "Mətləül-etiqad"ın əhəmiyyətini 

xüsusi olaraq qeyd edir və yazırdı: "Şiə olduğuna əsla 

şübhə olmayan Füzulinin sünni yapmaq istəyən 

Süleyman Nazif mərhum (XIX əsrin tanınmış türk 

ədəbiyyatşünaslarındandır - Ş.H.) sırf bu məqsədlə 

yazdığı "Füzuli" ünvanlı kitabında Katib Çələbinin bəhs 

etmiş olduğu "Mətləül-etiqad"ın həqiqətən mövcud olub-

olmadığına tərəddüd edirdi. Müsye Bertelsin bu əsərin 

mündəricatı haqqındakı məqaləsi bizi kafi dərəcədə 

təmin etməkdədir. Yeni külliyyatın 50-51-ci səhifələrini 

işğal edən bu böyük əsər Füzulinin din elmlərindəki 

qüdrətini göstərdiyi kimi, şairin mənəvi olmasını da daha 

görüntülü şəkildə anladacaq bir mahiyyətdədir"(79, 

səh.447). M. Köprülüzadənin araşdırdığı yeni Füzuli 

külliyyatında şairin ana dilində əsərlərinə də təsadüf 

edilir. Məqalə müəllifi bu əsərlər içərisində "Qazı 

Əlaəddin və onun bir oğlunun doğulması" adlı kiçik 

mənsur parçanın adını qeyd edir.  

Türk tədqiqatçısının fikrincə, Füzulinin ərəb 

divanı onun türk və fars dillərindəki divanları qədər 

geniş və əhatəlidir. Bir sıra tarixi qaynaqlara və Şərq 

təzkirəçilərinin əsərlərinə əsaslanan M. Köprülüzadə 
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ərəb divanındakı şeirlərin miqdarını 30 min beyt olaraq 

göstərir. Tədqiqatçı qısa, lakin yeni faktlarla zəngin olan 

elmi məqaləsinə aşağıdakı sözlərlə yekun vururdu: 

"Dünyanın ən böyük şairləri sırasında saymağa haqlı 

olduğumuz böyük Füzulini bizə daha yaxşı tanıdacaq 

olan bu yeni əsərlərinə əsaslanan meydana çıxması ümid 

edirik ki, bu sahədə tədqiqlərdə bulunmaq üçün yeni 

imkanlar açacaqdır" (79, səh.448). 

Tanınmış türk ədəbiyyatşünaslarından 

Əbdülbaqi Kölpinarlının jurnalda dərc olunan 

"Füzulidə batiniliyə təmayül və basılmamıĢ Ģeirləri" 

(76, səh.266-278) məqaləsində  əvvəlcə Türkiyə 

kitabxanalarındakı qədim Füzuli əlyazma divanları 

haqqında məlumat verilir. Bu qeydlərdən ən qədim 

Füzuli divanının İstanbul Universiteti Kitabxanasının 

muzeyində mühafizə edildiyi məlum olur. Bu divan 

şairin ölümündən 16 il sonra köçürülmüşdür. Onun 

xəttatı və yazılma yeri məlum deyildir. Qədimliyi 

baxımından ikinci sayılan Füzuli divanı isə Konyadakı 

Mövlana kitabxanasının nadir kitab və əlyazmaları 

arasındadır. Hicri 944-cü ildə üzü köçürülmüşdür. 

Məqalə müəllifi Füzulinin qədim əlyazma divanlarının 

hamısında onun əsərlərinin dilinin Azərbaycan türkcəsi 

olduğunu göstərir və sonrakı Osmanlı nəşrlərində 

Füzulinin dilinə bəzi dəyişikliklər edildiyinə diqqət 

çəkir. Ümumiyyətlə, məqalədə altı əlyazma divanı və bir 

neçə mətbu divan haqqında geniş məlumat verilmişdir. 

Məqalədə üzərində daha geniş dayanılan əlyazma 

divanı şairin ölümündən 21 il sonra köçürülmüşdür. 

Müəllif bu divan haqqında yazır: "Divanın yazıldığı 
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mahal təşrih edilməmişdirsə də, hər halda Füzulinin 

vəfatından 21 il sonra yazıldığı və Azəri ləhcəsini eyni 

ilə mühafizə etdiyi düşünülərsə, hər halda Kərbəla, 

Nəcəf, Bağdad kimi İraq hövzəsindən bir mahalda 

yazıldığı mühəqqəqdir" (76, səh.267). Şeirlərin üzü 

xəttat Hüseyn ibn Gülşəni tərəfindən köçürülmüşdür. 

Əbdülbaqi Kölpinarlının fikrincə, Hüseyn ibn Gülşəni 

Füzulinin müasirlərindən olmuş və böyük şairi həyatda 

görmüşdür. 

Kölpinarlı   Füzulinin şeirlərindəki "sərbəst 

fikir”lərin - yəni şairin dini ibadət, dini ayinlərin icrası 

və s. ilə bağlı müşahidələrinin izahına  müəyyən yer 

ayırmışdır. Əlbəttə, bu məsələnin bir məqalə daxilində 

aydınlaşdırılacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. Lakin 

müəllifin "Hədiqətüs-süəda"ya və şairin dini məzmunlu 

şeirlərinə əsaslanaraq, Füzulini şiəliyin tərənnümçüsü 

kimi təqdim etməsi ümumilikdə düzgündür. Füzulinin 

əsərlərində şərabın, meyin, meyxananın və s. təsvir və 

tərənnümünə gəldikdə isə Kölpinarlı bütün bunları şairin 

mənəvi buxovlardan xilas olmaq, həqiqi azadlığa 

qovuşmaq, ehkamlardan uzaqlaşmaq arzusu kimi 

mənalandırır. Məqalənin sonunda Füzulinin mətbu 

divanlarının Təbriz və İstanbul nəşrlərinə düşmüş 

qəzəllərindən örnəklər, iki qitəsi, bir rübaisi, farsca 

qəsidəsi verilmişdir. Şeir parçalarının hamısına izahatlar 

yazılmış, şairin bu və ya digər misra ilə nə demək 

istədiyi, hansı tarixi hadisəyə, yaxud şəxsə işarə etdiyi 

aydınlaşdırılmışdır. 

Nəsiminin mənbələrdəki yeni əsərlərini tapıb nəşr 

etdirən Mehmet Şakir eyni işi Füzuli ilə əlaqədar da 
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həyata keçirmişdir. Onun jurnalda çap edilmiş "Azəri 

şairi Füzuli haqqında bəzi yeni məlumat" (75, səh.209-

214) adlı məqaləsi bu istiqamətdə apardığı tədqiqatların 

yekunu kimi qiymətləndirilməlidər. Müəllif Samsundakı 

Qazi kitabxanasının əlyazmaları arasında təsadüf etdiyi 

Füzuli divanı ilə 1924-cü ildə İstanbulda, yeni Şərq 

kitabxanası seriyasından nəşr edilən Füzuli külliyyatı 

arasında müqayisələr aparmış və nəticədə bir sıra ciddi 

fərqlər aşkara çıxarmışdır. Məqalə mətnşünaslıq 

baxımından maraq doğuran həmin fərqlərin təsvir və 

şərhinə həsr edilmişdir. Şübhəsiz, Füzuli əsərlərinin yeni 

akademik nəşrini hazırlayan tədqiqatçılarımız, 

bütövlükdə isə mənbəşünaslarımız üçün belə bir məqalə 

müəyyən elmi maraq doğura bilər. 

Mehmet Şakir eyni zamanda tədqiq etdiyi 

əlyazmalarından aşkara çıxardığı üç Füzuli qəzəlini də 

ilk dəfə "Azərbaycan yurd bilgisi" səhifələrində dərc 

etdirmişdir (75, səh.213-214). Mənbələrdə "Qəzəli-

Füzuli" kimi qeyd olunmuş bu şeirlərin doğrudan da 

böyük şairin qələmindən çıxması haqqındakı suala dəqiq 

cavab vermək füzulişünasların borcudur. 

"Azərbaycan yurd bilgisi"ndə "Füzulinin 

qəzəlləri ilə digər divan Ģairləri arasındakı 

bənzəyiĢlər" (93, səh.223-232) adlı məqalə ilə çıxış 

edən Fövziyyə Abdullah isə əsas diqqəti şairin qəzəl 

yaradıcılığının orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı 

kontekstində digər şairlərin əsərləri ilə müqayisəli 

şəkildə öyrənilməsinə yönəltmişdir. Məqalə iki hissədən 

ibarətdir. Birinci hissədə Füzuli ilə ondan əvvəl gələn 

şairlərin yaradıcılıqları arasındakı bənzəyişlər, böyük 
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şairin sələflərinin əsərlərinə yazdığı nəzirələr 

verilmişdir. Burada Füzuli ilə Əhməd Paşa, Şeyxi, 

Nicati, Qazi Bürhanəddin və b. Azərbaycan və türk 

şairlərinin yaradıcılıqları arasında paralellər aparılmışdır.  

Məqalənin ikinci hissəsi isə "Füzuli ilə özündən 

sonra gələn şairlər arasındakı bənzəyişlər" (93, səh.228-

232)  adlanır və burada əsasən böyük şairin xələflərinə 

göstərdiyi ədəbi təsirdən söhbət gedir. Məqalənin bu 

hissəsində Füzuliyə nəzirələr yazmış, onun sənətintdən 

faydalanmış İzzət, Yəhya, Baki, Raqib, Nəbi, Qalib, 

Nədim və başqa türk şairlərindən söz açılır, onların 

Füzuli təsiri altında yazdıqları nəzirələr araşdırılır. Bu 

məqalə bir cəhətdən də diqqətəlayiqdir. Müəllif bir qədər 

bəsit şəkildə də olsa, müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın 

bəzi prinsip və üsullarına müraciət etmişdir. Əlbəttə, 

hələlik bu müqayisə faktların təsbit edilməsi 

səviyyəsindən yuxarı qalxmır,  lakin ilkin mərhələ üçün 

faktların aşkara çıxarılması və təsbit olunması da 

əhəmiyyətlidir. Fövziyə Abdullahın məqaləsi bu 

baxımdan maraq doğurur və onun toxunduğu problem 

ilk baxışdan sadə görünməsinə baxmayaraq, hələ də 

həllini tapmamış qalır. Çünki Füzulinin sələflərindən 

aldığı və xələflərinə göstərdiyi böyük təsir indiyə qədər 

ədəbi faktlar və şəxsiyyətlər səviyyəsində lazımi şəkildə 

öyrənilməmişdir. 

 

 Ġmadəddin Nəsimi 

Nəsimi haqqındakı məqalələr içərisində Mehmet 

ġakir adlı müəllifin "Azəri Ģairi Nəsimi namına 

müqəyyəd basılmamıĢ parçalar" (78, səh.379-383; 79, 
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səh.409-413) adlı iki məqalədən ibarət tədqiqatı diqqəti 

cəlb edir. Məqalə müəllifi on beş ildən çox Türkiyənin 

muzey və kitabxanalarındakı əlyazma divanlarını və 

digər yazılı mənbələri tədqiq etdiyini, bir sıra şairlərin 

naməlum əsərlərini üzə çıxararaq çap etdirdiyini göstərir. 

Mehmet Şakir müxtəlif cünglərdən və yazılı 

məxəzlərdən Nəsiminin də altmışdan çox naməlum 

əsərini toplamış və onlardan bəzi nümunələrini 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin səhifələrində çap 

etdirmişdi. Bu şeirlər şairin istər hicri 1260-cı ildə 

İstanbulda, istərsə də 1926-cı ildə Bakıda Salman 

Mümtaz tərəfindən çap olunan divanlarına düşməmişdir. 

Cünglərdə müəllif, hətta Nəsiminin eyni şeirlərindəki 

fərqi tapmış və onlar arasındakı kiçik nüsxə fərqlərini 

belə vermişdir. "Mərhəba insani-kamil, canımın 

cananısan", "Bülbüləm gülşəndə mən, gülzara yoxdur 

minnətim", "Vücudi müsəffayi-əsma deyilmi" misraları 

ilə başlayan qəzəllərin istər üslub, istərsə də məna 

baxımından Nəsiminin qələmindən çıxmaları heç bir 

şübhə doğurmur. 

Jurnalın 1932-ci il 12-ci nömrəsində Mehmet 

Şakir tərəfindən Nəsiminin bir sıra yeni tapılan və şairin 

mövcud divanlarının heç birinə düşməyən şeirləri çap 

olunmuşdur (78, səh.400-407; 79, səh.414-425). 

"Azərbaycan yurd bilgisi" uzun müddət Azərbaycanda 

nadir nəşrlərdən olduğu üçün təəssüf ki, indiyə qədər bu 

Ģeirlər Nəsimi tədqiqatçılarının diqqətindən kənarda 

qalmıĢdır. 

                                  

 Qasimi 
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Mehmet Şakirin "Qasimi" (78, səh.395-407) adlı 

məqaləsində  əsərlərini Nəsiminin təsiri altında yazan və 

daha çox hürufilik ideyalarının təbliğatçısı kimi tanınan 

Qasimi təxəllüslü şairin yaradıcılığından bəhs edilir. 

Qasiminin Türkiyədə yaşayıb-yaratmasına baxmayaraq, 

onun Nəsiminin müridlərindən biri olduğu şübhəsizdir. 

Təəssüf ki, şairin doğulduğu yer və il haqqında məqalə 

müəllifi heç bir məlumat əldə edə bilməmişdir. 

Qasiminin əsərlərinin XVI əsr müəlliflərinin şeirlərinin 

toplandığı cüngə daxil edilməsi Kölpinarlıda onun XVI 

əsrdə, yaxud daha əvvəl yaşaması qənaətini yaratmışdır. 

Məqalə müəllifi Qasimini hürufi-ələvi (şiə-Ş.H.) şairi 

kimi təqdim edir. Qasiminin Kölpinarlı tərəfindən 

tapılan əsərləri ilk dəfə "Azərbaycan yurd bilgisi" 

məcmuəsində dərc olunmuşdur. Bu şeirlər bütünlükdə 82 

manidən (bayatı termininin türk folklorundakı qarşılığı - 

Ş.H.), 7 bəndlik bir müsəddəs, 12 bəndlik mürrəbe və 

dörd qəzəldən ibarətdir. Şeirlərin hamısı jurnalın 1932-ci 

il 11 və 13-cü nömrələrində dərc olunmuşdur. Füzuli 

haqqında jurnalda dərc olunan məqalələrin hamısında bu 

böyük söz ustadının yaradıcılığına yeni baxış, onun 

həyatının və ədəbi şəxsiyyətinin naməlum cəhətlərini 

üzə çıxarmaq istəyi güclüdür.  

 

 Mirzə Fətəli Axundov 

 Yeni Azərbaycan ədəbiyyatının banisi Mirzə 

Fətəli Axundovun Türkiyə ilə əlaqələrindən bilavasitə 

türk mətbuatının və arxivlərinin materialları əsasında 

bəhs edən ilk tədqiqatçı Əhməd Cəfəroğlu olmuşdur. 

M.F.Axundov haqqında tədqiqatçının jurnalda iki 
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məqaləsi işıq üzü görmüşdür. Bunlardan biri "Mirzə 

Fətəli Axundzadə" (87, səh.436-443), ikincisi isə 

"Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında bir vəsiqə" (89, 

səh.41-45) adlanırdı. Bundan başqa Əhməd Cəfəroğlu 

türk tədqiqatçısı Rəşid Qurşunluzadənin alman dilindən 

tərcümə etdiyi "Vəziri-xani-Lənkəran" komediyası 

haqqında da "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalında ayrıca 

resenziya dərc etdirmişdir. Başqa sözlə desək, onun 

Axundova marağı daimi və sabit idi və bu maraq hər 

şeydən əvvəl böyük yazıçının milli ədəbiyyat və ictimai 

fikir tarixində tutduğu yerlə şərtlənirdi. 

"Mirzə Fətəli Axundzadə" adlı məqaləsində 

müəllif əsas diqqəti Axundovun həm Azərbaycan, həm 

də türk-islam dünyasının mədəniyyət və ictimai fikir 

tarixindəki yerini müəyyənləşdirməyə və onun 

bioqrafiyasının əsas nöqtələrini aşkara çıxarmağa 

yönəltmişdi. Məqalə müəllifi yazırdı: "Azəri türklərinin 

milli fikir hərəkatında Mirzə Fətəli Axundzadənin 

kəndinə məxsus, olduqca mühüm bir mövqeyi vardır. 

Milli türk və əncəbi mətbuatı onu ancaq ilk Azəri 

dramaturqu olaraq bizə tanıtmaqdadır. Halbuki Mirzə 

Fətəli fikri məsaisi və elmi fəaliyyəti ilə yalnız Azəri 

türklərinin ilk dramaturqu olaraq qalmamış, ümumtürk 

filologiyasını və mədəniyyət tarixini maraqlandıran ərəb 

hürufatının islahı və modernləşdirilməsi, latın 

hürufatının türk qövmlərinin yazısına tətbiqi məsələsi ilə 

uğraşan ilk Türk münəvvəri olmuşdur" (87, səh.436). 

Buradan da göründüyü kimi, Əhməd Cəfəroğlu Mirzə 

Fətəli Axundovun yaradıcılığını və ictimai fəaliyyətini 

yalnız Azərbaycan deyil, ümumtürk və ümumislam 
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mövqeyindən təhlil edib qiymətləndirməyə çalışmışdır. 

Məqalənin mühüm hissəsi böyük yazıçının Türkiyə ilə 

əlaqələrinə, XIX əsr osmanlı ədəbi fikrinin inkişafında 

onun roluna həsr edilmişdir. Tədqiqatçı Mirzə Fətəlinin 

əlifba islahatı məsələsinə xüsusilə böyük diqqət 

yetirmişdir. Bir sözlə, Axundov haqqında türk 

mətbuatında ilk böyük yazılardan biri olan bu məqalədə 

(nə qədər qəribə səslənsə də, XX əsrin 30-cu illərində 

Axundovun adı və əsərləri Türkiyədə kifayət qədər 

tanınmırdı. Buna görə də türk tədqiqatçısı Rəşid 

Qurşunluzadə Azərbaycan komedioqrafının "Vəziri-

xani-Lənkəran" əsərini türkcəyə alman dilindən   

tərcümə etmişdi - Ş.H.), onun şəxsiyyətini, həyatını, 

milli mədəniyyətin inkişafındakı rolunu kifayət qədər 

əhatəli şəkildə təqdim etmək vəzifəsini qarşısına 

qoyulmuşdu. Alim bu vəzifənin öhdəsindən gəlmişdir.  

Əhməd Cəfəroğlu Mirzə Fətəli Axundovla bağlı 

tədqiqatlarını Türkiyənin arxiv və kitabxanalarında da 

davam etdirmişdir. "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə çap 

olunan "Mirzə Fətəli Axundov haqqında bir vəsiqə" adlı 

məqalə də həmin axtarışlar nəticəsində yazılmışdır. Bu 

məqalədə Mirzə Fətəli Axundovun əlifba islahatı 

məsələsi ilə əlaqədar 1863-cü ildə İstanbula səfəri və 

Osmanlı İmperiyasının dövlət xadimləri, elm adamları 

ilə keçirdiyi görüşlər və müzakirələr müxtəsər şəkildə də 

təsvir olunmuşdur. 70-ci illərdə Azərbaycan 

axundovşünaslığında eyni problem bütün genişliyi ilə 

Həmid Məmmədzadənin "Axundov və Şərq" (45, 

səh.163) kitabında öz əksini tapmışdır. Burada həm də 

Türkiyə elmi cəmiyyəti "Cəmiyyəti-elmiyyeyi-
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Osmaniyyə" tərəfindən hazırlanan və "Məcməi-Fünun" 

jurnalının hicri 1280-ci il 14-cü nömrəsində çap olunan 

"İslahi-rəsmi xəttə” dair bəzi təsəvvürat. Hüzuri Həzrəti 

Vəkalət pənahiyə 1280 sənəsi Səfərin iyirmisi tarixi ilə 

müvvarixa Cəmiyyəti-elmiyyeyi-Osmaniyyə tərəfindən 

təqdim olunan təqdirin surətidir" (89, səh.44) adlı mənbə 

də olduğu kimi alınaraq çap edilmişdir. Bu sənəddən də 

göründüyü kimi, həmin dövrdə Türkiyədə Axundovun 

əlifba islahatı ideyası bütünlükdə müsbət qarşılanmış, 

lakin müvafiq dövlət yardımı göstərilmədiyindən onun 

həyata keçirilməsi mümkün olmamışdır. 

 

 

 Naməlum və unudulmuĢ  ədəbi Ģəxsiyyətlər   

 

 Məlikbəy Avçı 

   "Azərbaycan yurd bilgisi" yalnız məşhur 

müəlliflərin naməlum əsərlərinə, yaxud onlar haqqında 

yeni faktlara deyil, adları və xidmətləri ədəbiyyat 

tarixinə düşməyən ədəbi şəxsiyyətlərə də maraq 

göstərirdi. Bu sahədə jurnalın naşiri Əhməd 

Cəfəroğlunun xidmətləri xüsusilə əhəmiyyətlidir. Əhməd 

Cəfəroğlu hələ orta əsrlərdən etibarən Türkiyədə 

mühacir Azərbaycan ədəbiyyatının mövcud olması 

faktına diqqət yetirmiş, feodal müharibələr və yerli 

çəkişmələr nəticəsində vətənlərini tərk edərək Türkiyəyə 

köçən onlarca Azərbaycan şairini, alim və sənətkarını 

aşkara çıxarmışdır. Bu şəxsiyyətlərin bəziləri barəsində 

"Türklərin əl kitabı”nın ikinci cildi üçün yazdığı 
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"Azərbaycan ədəbiyyatı" fəslində geniş məlumat 

verilmişdir (137). 

Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinə bəxĢ etdiyi milli Ģairlərimizdən biri də XVII 

əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢ Məlikbəy Avçı idi. Poeziyada 

Füzuli və Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılıq ənənələrini 

davam etdirən Məlikbəy Avçı əsərlərini doğma 

Azərbaycan türkcəsi ilə qələmə almış və milli ədəbi dilin 

inkişafına müəyyən xidmət göstərmişdir. XVII əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının layiqli təmsilçilərindən biri 

olan şairin adı son dövrlərə qədər ədəbi tariximizdə bəlli 

deyildi. Oncildlik Azərbaycan ensiklopediyası, üçcildlik 

"Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" kimi mötəbər elmi 

nəşrlərdə, eləcə də Əlyar Səfərli və Xəlil Yusifovun ali 

məktəblər üçün dərslik kimi nəzərdə tutulmuş "Qədim 

və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" kitabında da 

Məlikbəy Avçının adı çəkilmir. Halbuki "Azərbaycan 

yurd bilgisi"ndə şairin həyatı və əsərləri haqqında hələ 

1932-ci ildə məlumat verilmiş, qəzəllərindən nümunələr 

dərc edilmişdi (81, səh.3-16; 82, səh 57-64; 83, səh.114-

121). 1932-ci ildə "Azərbaycan yurd bilgisi tədqiqləri" 

seriyasından Əhməd Cəfəroğlunun "XVII əsr 

Azərbaycan şairi Məlikbəy Avçı" (106) kitabçası 

İstanbuldakı Bürhanəddin mətbəəsində çap edilmişdir. 

Əhməd Cəfəroğlu Məlikbəy Avçının şəxsiyyəti 

və əsərləri ilə Almaniyada təhsil aldığı illərdə 

maraqlanmağa başlanmışdı. Alim bu barədə yazırdı: 

"1926-cı ilin sonuna doğru ustadi-möhtərəmim 

Köprülüzadə Fuat bəydən aldığım bir məktubda 

professor Minorskinin İslam ensiklopediyasında Şah 
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İsmayıl Xətai haqqında yazdığı məqalədə Berlin 

hökumət kitabxanası fars əlyazmaları arasında Şah 

Xətaiyə aid bir əlyazma divanının mövcud olduğu 

bildirilməkdə idi. Məktubdan daha əvvəl mövzuyai-bəhs 

əlyazma divanı diqqətimi cəlb etmişdisə də, fəqət layiqli 

şəkildə tədqiq edə bilməmişdim. Bu səfər ustanın israrı 

üzərinə həmin divanı Braslava gətirtdirərək Şah Xətaiyə 

aid şeirləri tədqiq etməyə başladım" (81, səh.5).  

Tədqiqat zamanı Əhməd Cəfəroğlunun diqqətini 

cəlb edən cəhətlərdən biri də divandakı şeirlərin 

hamısının Şah İsmayıl Xətaiyə aid olmaması idi. Buraya 

böyük şair-hökmdarın əsərləri ilə birlikdə digər 

müəlliflərin əsərlərindən nümunələr də daxil edilmişdir. 

Şeirlərin müəlliflərinə görə ayrılması zamanı onların bir 

qisminin Məlikbəy Avçı adlı şairə məxsus olduğu aşkara 

çıxdı. Əhməd Cəfəroğlu daha sonra yazır: "Doğrusu, 

şairin ismini bilmədiyimdən və haqqında heç bir 

məlumata malik olmadığımdan, şəxsiyyəti haqqında bir 

tərəddüd içərisində qaldım. Nəhayət, bu mənzumələrin 

lisan etibarı ilə Azərbaycan ləhcəsi dairəsinə aid 

olduğunu sezdim. İsmi belə məchul olan bir şairə aid 

parçaların nəşri, şübhəsiz, Türk ədəbiyyatı 

müdəqqiqlərinə (tədqiqatçılarına - Ş.H.) bilxassə, İran 

Azərbaycanı şairləri sahəsində mühüm bir tədqiqat 

mövzusu təşkil edəcəyindən əlyazmasındakı Məlik bəyə 

aid şeirləri eyni ilə seçib ayırdım. Beləcə dörd yüz 

sənəyə yaxın bir zaman üçün məchul qalan mühüm bir 

Azəri şairinin meydana çıxması hər halda, məndən daha 

artıq ustadım Köprülüzadənin adı ilə bağlıdır" (81, 

səh.5). 
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Həmin dövrə qədər Məlikbəy Avçının adına və 

əsərlərinə heç yerdə təsadüf edilmədiyindən Əhməd 

Cəfəroğlu şeirlərin seçilməsinə və mətnin olduğu kimi 

köçürülməsinə xüsusi diqqət yetirmişdi.  

Şairin bioqrafiyası haqqında məlumat toplamaq 

daha çətin olmuşdu. Uzun axtarışlardan sonra Əhməd 

Cəfəroğlu Berlin hökumət kitabxanasında saxlanılan 

"Süfuhi-İbrahim" adlı təzkirədən Məlikbəy Avçı 

haqqında iki sətirlik qısa bir məlumat əldə edə bilmişdi. 

Yeri gəlmişkən, Əli İbrahim adlı müəllif tərəfindən 

1790-cı ildə tərtib olunan bu təzkirədə həyat və 

yaradıcılığından söz açılan 3278 şair və üləmanın 

sırasında tədqiqatçı azərbaycan mədəniyyəti tarixi ilə 

bağlı onlarla adlara təsadüf etmişdi. "Süfuhi-İbrahim"də 

Məlikbəy Avçı haqqında qısa qeyddən sonra Şah 

Süleyman Səfəvinin hakimiyyəti illərində yaşadığı, bir 

sıra mühüm dövlət vəzifələrində çalışdığı və Azərbaycan 

türkcəsi ilə gözəl şeirlər yazdığı məlum olurdu. 

Tədqiqatçının bütün səylərinə baxmayaraq bir neçə 

cümləlik bu məlumata yeni heç bir şey əlavə etmək 

mümkün olmamışdı. Məlikbəy Avçının həyatı, mühiti və 

şəxsiyyəti ilə bağlı suallar bu gün də cavabsız qalır və öz 

tədqiqatçısını gözləyir. 

Məlikbəy Avçının doğulma tarixini dəqiq 

müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, onun Şah 

Süleyman Səfəvi dövründə yaşaması şairi XVII əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin sırasına daxil 

etməyə imkan verir. Süleyman Səfəvi taxta 1666-cı ildə 

çıxmışdır. Əgər həmin dövrdə Məlikbəy Avçı artıq 
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tanınmış şair idisə, onun təxminən XVII əsrin 20-30-cu 

illərində doğulduğunu ehtimal etmək mümkündür. 

Əhməd Cəfəroğlu Məlikbəy Avçıdan İran 

Azərbaycanı ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi söz açır. 

Fikrimizcə, tədqiqatçı burada yanlışlığa yol vermişdir. 

Çünki istər Səfəvi xanədanının hakimiyyəti illərində, 

istərsə də ondan sonra Azərbaycanın cənubu və şimalı, 

İran Azərbaycanı və qeyri-İran Azərbaycanı anlayışları 

mövcud deyildi. İran Azərbaycanı, yaxud Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatı anlayışı yalnız XIX əsrin ilk 

onilliyində, Azərbaycan, İran və Rusiya dövlətləri 

arasında bölündükdən sonra tarixi gerçəkliyə 

çevrilmişdir. Ona görə bütün Azərbaycanı öz 

hakimiyyətləri altında tutan Səfəvilər dövründə indiki 

İran ərazisində yaşamış Məlikbəy Avçını İran 

Azərbaycanı şairi adlandırmaq əslində yanlışlıq, yaxud 

sadəcə diqqətsizlikdir. 

Əhməd Cəfəroğlu Məlikbəy Avçı haqqında 

yalnız təzkirələrdə deyil, qərbli həmkarlarının 

əsərlərində də məlumatlar axtarmış və onun diqqətini 

alman şərqşünası E.Rodigerin qeydləri cəlb etmişdir. 

Məlikbəyin də əsərlərinin daxil edildiyi "Gəncinə" 

əlyazma külliyyatını tədqiq edən alman alimi 

Azərbaycan şairinin əsərləri üzərində də qısaca 

dayanmışdır. Lakin Əhməd Cəfəroğlunun qeyd etdiyi 

kimi, professor Rodiger şairin adını düzgün oxuya 

bilməmiş, onu Malik kimi təqdim etmişdir. Əslində isə, 

adın bu forması şiə müsəlmanları arasında 

yayılmadığından Səfəvi sarayında yaşayan şair də həmin 

adı daşıya bilməzdi. Detallara belə diqqətlə yanaşması 
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həm də Əhməd Cəfəroğlunun tədqiqatçılıq üsulları və 

prinsipləri haqqında müəyyən təsəvvür doğurur. İlk 

baxışda diqqəti cəlb etməyən belə detalların yardımı ilə 

o, elmi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına və 

dəqiqləşdirilməsinə nail olurdu. Digər tərəfdən, bu incə 

müşahidələr Əhməd Cəfəroğlunun islam mədəniyyətinə 

dərindən bələdliyi, geniş erudisiyası və tədqiqatçı 

həssaslığı haqqında təsəvvür yaradır. 

Məlikbəyin şəxsiyyəti və sosial 

mənsubiyyətindən bəhs edən alim onun aristokrat 

zümrədən olduğu qənaətinə gəlir. Əhməd Cəfəroğlu 

şairin "Avçı" təxəllüsünün üzərində də geniş dayanır. Bu 

təxəllüsə "Gəncinə"nin müqəddiməsində və "Divani 

Məlikbəy Avçı" lövhəsində təsadüf edilir. Şeirlərin 

böyük əksəriyyətində isə sadəcə, Məlikbəy adından 

istifadə olunmuşdur.  

Qəzəllərinin birində Məlikbəy Avçı öz şeirlərini 

Füzuli və Nəvai kimi ədəbiyyat nəhənglərinin əsərləri ilə 

müqayisə edir. Bəlkə də burada, sadəcə, mədhiyyə 

janrının tələblərinə əməl olunmuşdur. Əhməd Cəfəroğlu 

isə bu detala daha ciddi yanaşaraq, şairin Səfəvilər 

sarayında məliküş-şüəra olması ehtimalını irəli sürür. 

Lakin əlində kifayət qədər fakt olmadığından, bu 

ehtimalı mütləqləşdirmir. Şübhəsiz, Məlikbəy Avçının 

əsərlərinin klassik Şərq ədəbiyyatının seçmə 

nümunələrinin toplandığı (burada Füzuli, Nəvai, Şah 

İsmayıl Xətayi və başqa tanınmış şairlərin əsərlərindən 

nümunələr vardı), bir antologiyaya daxil edilməsi bu 

ehtimalın həqiqətə yaxınlığını göstərməkdədir. Çünki 

Şərq şeirinin xəzinəsi kimi təqdim olunan "Gəncinə"yə 
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təsadüfi bir şairin əsərinin daxil edilməsi inandırıcı 

görünmür. 

Əhməd Cəfəroğlunun aşkara çıxardığı “Məlikbəy 

Avçı” divanındakı qəzəllər  377 beytdən ibarətdir. Şairin 

yaradıcılığının tədqiqatçısı professor Rodiger isə onun 

430 beytlik şeiri olduğundan bəhs etmişdir (125, 

səh.278). Əhməd Cəfəroğlu bu fərqi özünün istifadə 

etdiyi əlyazmasında bir neçə vərəqin oxunmayacaq 

dərəcədə pozulması ilə əlaqələndirir. Bununla yanaşı, 

tədqiqatçının fikrincə, Məlikbəy Avçının əsərlərinin 

yalnız 377, yaxud 430 beytdən ibarət olduğunu 

düşünmək yanlışlıq olardı. Hətta vəfat tarixi belə 

bilinməyən şairin əsərlərinin dəqiq miqdarını 

müəyyənləşdirmək, təbii ki, mümkün deyildir. Cünki bu 

əsərlərin böyük bir qismi əldə deyildir. 

Mövcud əsərləri əsasında Məlikbəy Avçı sənəti 

haqqında fikir yürüdən Əhməd Cəfəroğlu onu incə 

zövqlü, klassik ədəbiyyatın tələblərinə dərindən bələd 

olan, Azərbaycan türkcəsinə kamil yiyələnmiş bir şair 

kimi dəyələndirir. Məlikbəyin şeirləri mövzu 

baxımından bir neçə qrupa bölünür. Onların bir qismi 

klassik Şərq şeirinin ənənəvi mövzularından olan 

məhəbbət, aşiq-məşuq münasibətinə həsr edilmişdir. 

İkinci qism şeirlərdə Səfəvilərin hakimiyyəti illərində 

İranda rəsmi dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılmış 

şiəliyin tərənnümü, şiə müqəddəslərinin vəsfi əsas yer 

tutur. Məlikbəy Avçının yaradıcılığında mədhiyyələrə də 

təsadüf olunur. Lakin həyatının böyük bir hissəsinin 

sarayda keçməsinə baxmayaraq şairin əsərləri içərisində 

mədhiyyələr o qədər də geniş yer tutmur. Bu sonuncu 
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fakt da Məlikbəyin xarakteri, ədəbiyyata münasibəti 

haqqında bəzi nəticələrə gəlməyə imkan verir. 

Məlikbəy Avçının əsərlərinin dili Əhməd 

Cəfəroğlunu daha çox maraqlandırmışdı. Bu da təsadüfi 

deyildi. Çünki o, ədəbiyyat tarixçisi olmaqdan daha çox 

dilçi idi, daha doğrusu, dil tarixçisi idi. Azərbaycan 

ədəbi dilinin müxtəlif tarixi dövrlərdə keçdiyi inkişaf 

mərhələləri, uğradığı dəyişikliklər, qazandığı yeni 

keyfiyyətlər alimi daha çox maraqlandırırdı. Məlikbəy 

Avçının şeirlərinin dilinə olan xüsusi maraq da hər 

şeydən əvvəl bu amillə izah oluna bilər. Tədqiqatçı 

yazır: "Lisan etibarı ilə Məlikbəy kəndi sələfləri olan 

Füzuli və Xətaiyə nisbətən kəndinə xas olan şayani-

diqqət bir mövqe işğal etməkdədir. Eyni ilə Şah Xətai 

kimi Çağatay ədəbiyyatı və lisanı təsiri altında qalaraq 

Çağatay lisanının qramer nöqtələrinə təqdim etmişsə də, 

fəqət Xətaidə təsadüf etdiyimiz və Azəri Türk xalqı 

arasında son dərəcə canlı olan lisan incəliklərini də 

yaşatmışdır. Məsələn, "başın üçün", "başıma daş 

yağdırdı", "şorun çıxarmaq", "nə əsərə salmaq" kimi 

cümlələr xali Azərbaycanın geniş xalq kütləsinin 

lisanıdır. Hər halda, filoloji baxımdan da Məlikbəy Avçı 

tədqiqata layiq bir ədəbi simadır" (81, səh.8). 

Əhməd Cəfəroğlunun fikrincə, İran mühitində 

yaşamasına (çünki Şah İsmayıl Xətaidən sonra Səfəvilər 

arasında farslaşma meyli qüvvətlənmişdi və hətta tarixi 

mənbələrdən bilindiyi kimi, Şah İsmayılın oğlu, təzkirəçi 

Sam Mirzə tipik bir farsçılıq ideoloqu idi) baxmayaraq, 

Məlikbəy Avçı İran mədəniyyətinin təsiri altına 
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düşməmiş, əksinə, Azərbaycan mədəniyyətinin özünə 

təsir göstərə biləcək bir vəziyyətə gətirməyə çalışmışdır. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Əhməd 

Cəfəroğlu Məlikbəy Avçının müxtəsər divanının 

transkripsiyasını hələ 20-ci illərin sonunda hazırlamış, 

əvvəlcə "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalında, daha sonra 

isə ayrıca kitabça şəklində İstanbulda nəşr etdirmişdir. 

Bu divandakı şeirlər Məlikbəy Avçıya Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində layiq olduğu yeri tutmağa imkan 

verir. 

                           

 Siraci 

Adı və əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

ilk dəfə Əhməd Cəfəroğlu tərəfindən təqdim edilən 

unudulmuş şairlərimizdən biri də Siracidir. Alimin "XIX 

əsr Azəri Ģairlərindən Siraci" (74, səh.193-197) adlı 

məqaləsi 1932-ci ildə çap olunmuşdur. "Azərbaycanı 

tərklə bilxassə Türkiyəyə hicrət edən son dövr Azəri 

şairləri haqqındakı məlumatlarımız əslində yox kimidir" 

(74, səh.193), - deyə Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının 

diqqətindən kənarda qalmasından şikayətlənən tədqiqatçı 

həmin boşluğu doldurmaq üçün Türkiyə kitabxana və 

arxivlərinin verdiyi imkanlardan maksimum istifadə 

etməyə çalışırdı. Bütün şüurlu həyatını Türkiyə və 

Avropada yaşasa da, Cəfəroğlu Azərbaycanla sıx mənəvi 

tellərlə bağlı idi. O, özünü milli mədəniyyətimizin bir 

sıravi nəfəri hesab edir və hər vasitə ilə onun 

öyrənilməsinə xidmət göstərməyə çalışırdı. Həyatda 

qazandıqlarının çoxu üçün Türkiyəyə minnətdar olan 

Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycanla bu dərəcədə sıx 
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bağlılığı ilk baxışdan bir qədər paradoksal görünə bilər. 

Əslində isə burada heç bir ziddiyyət və paradoks yoxdur. 

Bir alim və insan kimi  Əhməd Cəfəroğlu üçün türklüyə 

xidmətdən uca və yüksək heç bir şey yox idi. Həmin 

xidmət isə hər yerdə göstərilə bilərdi. Onun nəzərində 

türklüyə xidmət ayırıcı yox, birləşdirici xarakter daşımalı 

idi. Bu baxımdan da Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatını 

və mədəniyyətini öyrənməklə o, türklüyün 

bütünləşməsinə və qüvvətlənməsinə yardım göstərirdi. 

Digər tərəfdən, ensiklopedik biliyə malik olan Əhməd 

Cəfəroğlunun tədqiqatları yalnız Azərbaycan ədəbiyyatı 

ilə məhdudlaşmırdı. O, digər türk xalqlarının dilinə, 

ədəbiyyatına və mədəniyyətinə dair məqalə və 

tədqiqatların da müəllifidir. Lakin təbii ki, alimin ana 

dilinə və doğma xalqının ədəbiyyatına məhəbbəti özünü 

daha bariz şəkildə nəzərə çarpdırırdı və bu məhəbbət 

ömrünün sonuna qədər nə azalmış, nə də zəifləmişdi. 

Siracinin şeirlərini Əhməd Cəfəroğlu bir müddət 

Türkiyədə yaşamış mühacir Azərbaycan şairlərindən 

Sədi Sani Qarabağinin "Divanı"nın  sonunda aşkara 

çıxarmışdır. Onun həyatı və şəxsiyyəti haqqında 

məlumat əldə etmək üçün F. Köçərlinin "Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi materialları" və Qarabağ şairləri 

haqqında bir sıra qiymətli məlumatlar verən 

Müctəhidzadənin "Riyazülaşiqin" təzkirəsini diqqətlə 

nəzərdən keçirmişdir. Lakin tədqiqatçı axtardığı 

məlumatları bu əsərlərin heç birində tapa bilməmişdi. 

Həm də əgər F.Köçərlinin kitabında Siracinin atası, XIX 

əsr Azərbaycan təriqət şeirinin tanınmış 

nümayəndələrindən biri olan Seyid Mir Həmzə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

154 

Nigarinin həyatı və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat 

(37, səh.311-314), habelə əsərlərindən nümunülər 

verilmişdirsə, Müctəhidzadənin kitabında nə atanın, nə 

də oğulun adı xatırladılmışdı. Siraci haqqındakı cüzi 

məlumatı Əhməd Cəfəroğlu Amasiyada məskunlaşan 

Azərbaycan türklərindən Hacı Mahmud Əfəndizadə 

İbrahim Veysinin əlyazmaları içərisindən aşkara 

çıxarmışdı (74, səh.194). 

Əhməd Cəfəroğlu Siracinin şeirlərini müxtəlif 

mənbələrdən toplamış, onların bir qismini əvvəlcə 

“Azərbaycan yurd bilgisi” jurnalında, daha sonra isə 

“Azərbaycan yurd bilgisi tədqiqləri” seriyasında ayrıca 

kitabça şəklində çap etdirmişdir (107). 1932-ci ildə 

İstanbulda çap olunan bu kitabçaya şairin Azərbaycan 

türkcəsi ilə 12 qəzəli, fars dilində bir qəzəli, bir neçə 

tərkibbəndi və üç müxəmməsi daxil edilmişdi. Kitab  

Azərbaycan ədəbiyyatının ilk böyük tarixçisi 

F.Köçərlinin əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur.  

Əhməd Cəfəroğlunun  müxtəlif mənbələrdən 

topladığı məlumatlardan aydın olur ki, Siraci Qarabağda 

doğulan, sonralar Türkiyənin Amasiya şəhərinə köç edən 

məşhur təriqət şairi Seyid Mir Həmzə Nigarinin oğludur. 

Tədqiqatçının yazdığına görə, Siraci, təxminən, hicri 

1273-74-cü illərdə anadan olmuş, hicri 1292-ci ildə isə 

vəfat etmişdir. Beləcə, bu istedadlı gənc nəyə qadir 

olduğunu tam göstərə bilmədən 18-19 yaşlarında 

dünyadan köçmüşdür. Az yaşasa da, o, ədəbi istedadını 

büruzə verə bilmişdir. Bu haqda da  onun ilk dəfə 

Əhməd Cəfəroğlu tərəfindən transliterasiya edilərək, çap 

olunan şeirləri xəbər verir. Bu şeirlərdən Siracinin 
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mükəmməl təhsil aldığı, Azərbaycan ədəbiyyatına, Şərq 

klassik şeir ənənələrinə yaxşı bələd olduğu görünür. 

Farsca şeirləri gənc şairin dil baxımından da klassik 

poeziya ənənələrinə sadiq qaldığını göstərir. XIX əsrin 

hələ də öz layiqli qiymətini almayan istedadlı söz 

ustalarından biri olan atası Seyid Nigarinin yardımı ilə 

Siraci yalnız dini deyil, həm də dünyəvi şeirin 

incəliklərinə yiyələnmişdi. Onun əsərlərində yaşının 

azlığı ilə uyuşmayan bir təcrübə və yetkinlik nəzərə 

çarpmaqdadır. Bu şeirlərdə gənclik ehtirası və mütaliə 

yolu ilə əldə edilmiş həyat təcrübəsi bacarıqla sintez 

edilmişdir. Siracinin şeirləri onun Füzuli ədəbi 

məktəbinin davamçılarından biri kimi yetişməkdə 

olduğunu göstərir. 

Bu şeirlər dil və üslub baxımından da aydın və 

anlaşıqlıdır. Türkiyədə doğulmasına, qısa ömrünü burada 

yaşamasına baxmayaraq, onun qəzəlləri təmiz 

Azərbaycan türkcəsi ilə yazılmışdır və Osmanlı şeirinin 

təsirindən uzaq qalmışdır. Aşağıda misal gətirdiyimiz 

beytlər də bu fikrin həqiqiliyini göstərir:  

Çəkmə dərdi, ey könül, meyxanədə peymana çək, 

Çəkdiyin peymanəni pünhan deyil, mərdanə çək. 

                              

Yanma nari-firqətə, qərq olma bəhri-möhnətə, 

Gir bu dərya içrə, sən də yenə bir dürdanə çək 

(74, səh.197). 

 

Əhməd Cəfəroğlunun bu məqaləsindən sonra türk 

ədəbiyyatşünasları arasında şairin həyat və yaradıcılığına 

maraq artmışdır. Jurnalın 1932-ci il nömrələrinin birində 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

156 

Hacı Mahmud Əfəndizadə Ġbrahimin "XIX əsr 

Azərbaycan Ģairi Siraci haqqında notlar" (75, 

səh.247-248) adlı məqaləsi çap olunmuşdur. Bu 

məqalədə Siracinin əsərlərini öyrənmə baxımından 

Əhməd Cəfəroğlunun səy və zəhməti qiymətləndirilir, 

eyni zamanda, şairin şəxsiyyəti ilə bağlı bəzi əlavə 

məlumatlar da verilirdi. Məqalə müəllifi Azərbaycan 

ədəbiyyatı tədqiqatçılarına yardım məqsədi ilə bu 

unudulmuş gənc şair haqqında bildiklərinid 

ədəbiyyatşünaslar və geniş oxucu kütlələri ilə bölüşmək 

qərarına gəlmişdi. 

Hacı Mahmud Əfəndizadə İbrahimin kiçik 

məqaləsində Siraci adı ilə tanınan şairin əsl adının 

Siracəddin olduğu aydınlaşır. O, Əhməd Cəfəroğlunun 

məqaləsində deyildiyi kimi, hicri 1273-74-cü illərdə 

deyil, daha əvvəl, hicri 1268-ci ildə Zəngəzur qəzasının 

Cicimli kəndində doğulmuş, on yaşına qədər doğma 

kəndində, qohumlarının himayəsində yaşamışdır. Burada 

mollaxanaya getmişdisə də, əsl təhsili atasının yanında, 

Ərzurumda almışdır. Oğlunun təhsili ilə şəxsən özü 

məşğul olan Seyid Nigari ona ərəb və fars dillərini 

öyrətmiş, şairlərin əsərləri ilə tanış etmiş, həm 

ideoloqlarından biri olduğu nəqşbəndi təriqətinin 

incəliklərini aşılamışdı.  

Məqalədən göründüyü kimi, müəllif onu "yaşına 

görə xariqə göstərən" (75, səh.247) şair adlandırır. Eyni 

zamanda, bu məqalədə Siracinin 19 yaşından etibarən 

mədrəsədə ərəb dilindən dərs verdiyi aydınlaşır. 

Siracinin Qarabağa döndükdən sonra, "Məclisi-üns" 

ədəbi məclisinin toplantılarına davam etdiyi, buradakı 
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bəzi şairlərlə şeirləşdiyi haqqında məlumat da ilk dəfə bu 

məqalədə verilmişdir. Siracinin şeirləşdiyi müəlliflərdən 

biri də onun özü kimi yaradıcılığı Türkiyə ilə, Amasiya 

ilə bağlı olan Sədiyi Sani idi. Qarabağ torpağında 

yetişmiş bu iki istedadlı şairin həyatlarında və ömür 

yollarında oxşar cəhətlər çoxdur. Onların hər ikisi 

Qarabağda doğulmuş, Seyid Nigari təriqətinin müridləri 

olmuş, bir müddət Türkiyədə yaşamış, gənc yaşlarında 

dünyadan köçmüşlər. Onların ikisinin də adı uzun illər 

Azərbaycan ədəbiyyatının tətqiqatçılarının diqqətindən 

kənarda qalmışdır. Bu şairlərin ikisinin də yaradıcılığı 

haqqında ilk məlumatı Əhməd Cəfəroğlu vermiş, 

sonuncunun şeirlərindən nümunələr çap etdirmişdi.   

Hacı Mahmud Əfəndizadə İbrahimin 

məqaləsində Siracinin vəfat tarixi də dəqiqləşdirilmişdir. 

Şübhəsiz, bu məqalənin yazılmasında Əhməd 

Cəfəroğlunun araşdırması mühüm rol oynamışdı. 

Həm Məlikbəy Avçının, həm də Siracinin 

əsərlərinin nəşri Əhməd Cəfəroğlunun istedadlı 

mətnşünas olduğunu göstərir. Ərəb əlifbasının 

incəliklərinə və müxtəlif xətt növlərinə, eləcə də Şərq 

dillərinə bələdlik onun bu çətin və mürəkkəb sahədə 

uğur qazandığını şərtləndirən əsas amillərdən idi.  

 

 Əhdi Bağdadlı  

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və 

mədəniyyətinin yalnız dünya şöhrətli klassikləri deyil, 

adları məşhur olmayan zəhmətkeş sıra nəfərləri də 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin diqqətindən 

yayınmamışdır. 
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Məsələn, jurnalda Mehmet Xalitin XVII əsr 

təzkirəçilərindən olan “Bağdadlı Əhdi” adlı məqaləsi 

dərc edilmişdi (84, səh.264-267). Bu məqalədə orta 

əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının ilk tədqiqatçılarından 

biri olan Əhdi Bağdadlının həyatı, nəsli, əsərləri 

haqqında məlumat verilmişdir. Yeri gəlmişkən, qeyd 

edək ki, böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli 

barəsində ilk məlumat verən təzkirəci Əhməd Bağdadlı 

idi. Onun "Gülşənüş-şüəra" təzkirəsi orta əsrlərdəki 

Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək baxımından qiymətli 

mənbələrdən biridir. 

 

 Sam Mirzə 

Başqa bir orta əsr Azərbaycan ədəbiyyat tarixçisi 

- "Töhfeyi-Sami" əsərinin müəllifi Sam Mirzə 

haqqındakı məqaləyə də "Azərbaycan yurd bilgisi" 

məcmuəsinin səhifələrində təsadüf edirik (88, səh.32-

34). Bu məqaləni görkəmli türk ədəbiyyatşünası 

Mehmet Fuat Köprülüzadə yazmışdır. Məqalə müəllifi 

"Töhfeyi-Sami"ni XVI əsr Azərbaycan, Türkiyə və İran 

ədəbiyyatı haqqında ən qiymətli məxəzlərdən biri hesab 

edirdi. 

                                 

 ƏrĢi 

XVI əsrdə yaşayıb-yaratmış türk şairi “ƏrĢi 

haqqında”(88, səh.35-37)  "Azərbaycan yurd 

bilgisi"ndə məqalə çap etdirən Mehmet Xalit onun 

Nəsimi ideyalarından təsirlənməsinə, Nəsiminin layiqli 

davamçılarından biri olmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Bu 

məqalə Azərbaycanda fəallaşan hurifilik təliminin və 
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Nəsimi yaradıcılığının Türkiyəyə, türk ədəbiyyatı və 

mədəniyyətinə təsirini izləmək baxımından maraqlıdır. 

Hurifiliyin banisi Fəzlullah Nəimini fəzli-həqq adı ilə 

tərənnüm edən Ərşi ustadına həsr etdiyi şeirləri 

Nəsiminin təsiri altında yazmışdı. 

 

Fəzli haktır rəhnümayi-şeiri xeyrilmüslimin,  

Fəzli-haktir nuru pak rövnəqi qəlbi səlim, 

Fəzli-haktır əvvəlü axırda əllamülquyub, 

Fəzli haktır Ərşiyə, vallahi zülfazlilazim (88, 

səh.36). 

 

                                                  xxx 

Mehmet Xalitin "Məşairüşşüara" adlı məqaləsi 

(90, səh.92-95) isə türk təzkirəçilərindən Aşıq Çələbinin 

eyni adlı əsərinə və burada haqqında söz açılan 

Azərbaycan şairlərinə həsr olunmuşdu. Göründüyü kimi, 

"Azərbaycan yurd bilgisi" material seçilməsinə həmişə 

xüsusi həssaslıq və prinsipiallıqla yanaşırdı. Məlum 

məsələlərlə bağlı ümumi müddəaların təkrarlanması, 

lüzumsuz nəzəriyyəbazlıq, uzun-uzadı təhlillər jurnalı o 

qədər də maraqlandırmırdı. Buradakı məqalələrin böyük 

bir qismi həsr olunduğu ədəbi, yaxud tarixi şəxsiyyət və 

hadisə ilə bağlı yeni söz idi. Bu cəhətdən jurnalın 

ədəbiyyatşünaslıq (eyni sözləri digər sahələr haqqında da 

demək olar) istiqamətindəki materialların başlıca 

özünəməxsusluğu, onların axtarış ruhu idi. Bu məqalələr 

milli ədəbiyyat tarixinə yeni adlar bəxş edir, adları və 

əsərləri haqsız olaraq yaddaşlardan silinən şairlərin, 

ədəbiyyat və elm xadimlərinin üzərindən unutqanlılıq 
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pərdəsini qaldırır, onları olduqları kimi xalqa və milli 

mədəniyyətə təqdim edirdi. 

Bu axtarışçı ruhla bir sırada klassiklərin şəxsiyyət 

və yaradıcılığına orijinal yanaşma tərzini, onların 

əsərlərinə yeni münasibəti də ayrıca qeyd etmək 

lazımdır. Təbii ki, bu münasibət bolşevik 

ideologiyasının, ədəbiyyatda Lenin təliminin hakim 

mövqe tutduğu sovet ədəbiyyatşünaslığından əsaslı 

şəkildə fərqlənirdi və elmi həqiqətə daha yaxın idi. 

"Azərbaycan yurd bilgisi" istər Azərbaycan ədəbiyyatı 

klassiklərini, istərsə də türk ədəbiyyatlarının digər 

nümayəndələrinin əsərlərini ədəbi-bədii mövqedən 

araşdırır, onları öz dövrlərinin kontekstində təhlil edir, 

bu müəlliflərin əsərlərində ideoloji baxımdan 

arzulananları deyil, mövcud olanları diqqət mərkəzinə 

çəkirdi. 

 

 XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına ümumi 

baxıĢ 

 

Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, "Azərbaycan yurd 

bilgisi" jurnalında Azərbaycan ədəbiyyatının bütün 

dövrləri ilə bağlı məqalələr dərc olunmuşdur. Lakin əsas 

diqqət XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə 

yönəldilmişdir. Bu da təsadüfi deyildi. Əvvəla, XIX əsr 

milli ədəbiyyat tarixində hər cəhətdən yeni və zəngin bir 

dövr idi. Digər tərəfdən, məhz bu dövrdə Azərbaycanın 

ictimai-siyasi tarixində bir sıra mühüm hadisələr baş 

vermişdi. Ölkə Rusiya və İran arasında bölünmüş, 

Azərbaycan müharibələr meydanı olmuş, onun 
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yarımüstəqil xanlıqlarının varlığına son qoyulmuş, 

xalqın mədəniyyətində rus və Avropa oriyentasiyası 

yaranmışdır. XIX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı istər 

mövzu və mündəricə, istərsə də janr və üslub 

baxımından zənginləşmiş və yeniləşmişdir. Türkdilli 

ədəbiyyatlar içərisində ilk dəfə olaraq bu ədəbiyyat artıq 

epiqonçuluğa çevrilmiş ənənələrin təsirindən xilas 

olmuş, yenilikçi meyillər və demokratikləşmə prosesi 

burada geniş yer almışdır. 

XIX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni janrlar 

meydana gəlmiş, milli mətbuat, maarif və teatr sahəsində 

həlledici addımlar atılmışdı. Ən başlıcası isə, özünün 

çoxəsrlik stixiyasından qoparılmış bu ölkədə 

milliyyətçilik duyğuları və türkçülük şüuru tədricən də 

olsa yayılmağa başlanmışdı. Rusların yerinə görə bəzən 

tatar, bəzən fars, bəzən "tuzemtsı", yaxud müsəlman 

adlandırdıqları Azərbaycan türkləri öz milli varlıqlarını, 

milli mənsubluqlarını ilk dəfə XIX əsrin ikinci yarısında 

bütün gerçəkliyi ilə dərk etməyə başlamışdılar. Bu həyati 

prosesdə ədəbiyyatın və milli mətbuatın xüsusilə böyük 

rolu vardı. Bir sözlə, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə XIX 

əsrdə Azərbaycanda xalqın həyatı, mübarizəsi, ümid və 

arzuları ilə səsləşən, onun milli hiss və duyğularını 

tərbiyə edən, ona düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxış yolu 

göstərən yeni tipli ədəbiyyat formalaşmağa başlayırdı və 

XIX əsrin əvvəllərindəki güclü milli-azadlıq hərəkatının 

meydana gəlməsində, Azərbaycan türklərinin öz azadlıq 

və müstəqillikləri uğrunda siyasi mübarizəyə 

qoşulmalarında bu ədəbiyyatın böyük rolu olmuşdur. 

Bütün bu cəhətlərə görə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 
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jurnal redaksiyasının diqqətini daha çox cəlb etmişdir. 

XIX əsr Azərbaycan mədəniyyətini tədqiq etmək 

mühacir ədəbiyyatşünasları üçün eyni zamanda həm də 

Azərbaycanda birəsrlik rus ağalığının tarixini 

işıqlandırmaq, xalqın milli-azadlıq mübarizəsinin 

qəhramanlarını təqdim etmək demək idi. 

XIX əsr ədəbiyyatı ilə bağlı məqalələrin 

içərisində Əhməd Cəfəroğlunun məqalələri faktların 

zənginliyi, təhlil mədəniyyəti və ədəbi səviyyəsi 

baxımından seçilirdi. Həmin məqalələrlə Əhməd 

Cəfəroğlu özünü XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 

mütəxəssisi kimi tanıda bilmişdir. Təəssüf ki, 

ensiklopedist alimin geniş fəaliyyətinin digər sahələri 

kimi, yaradıcılığının bu istiqamətləri də kifayət qədər 

öyrənilməmişdir. 

  Əhməd Cəfəroğlu XIX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının və mədəniyyətinin Mirzə Kazımbəy, 

Mirzə Fətəli Axundov, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev və 

başqa görkəmli nümayəndələri haqqında "Azərbaycan 

yurd bilgisi" jurnalında dəyərli məqalələr çap 

etdirmişdir. Onun "Türklərin əl kitabı" üçün yazdığı 

"Azərbaycan ədəbiyyatı" oçerkinin ən dolğun hissəsi 

XIX əsr ədəbiyyatına həsr olunmuş təhlil və 

dəyərləndirmələrdir. 

Ümumiyyətlə, jurnalda imkan daxilində 

Azərbaycanın cənubunda yaranan ədəbiyyatın və 

mədəniyyətin təbliğinə və öyrənilməsinə də diqqət 

yetirilirdi. "Azərbaycan yurd bilgisi"nin ayrı-ayrı 

nömrələrində Sadiq Sənanın "İran Azərbaycanının türk 

şairləri, “Şükuhi" (83, səh125-129) və "Sərraf" (85,386-
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388), habelə Nəsib Sahirin "İran Azərbaycanının təbii 

coğrafiyası" (91, səh.149-153; 92, səh.183-190)) 

məqalələri dərc olunmuşdur.  

Jurnalın daimi müəlliflərindən olan Mirzadə 

Mustafa Fəxrəddinin "Azərbaycan şairlərindən Rəncur 

xanım" (88, səh.24-26), "Şair Hacı Məhəmməd 

Əfəndi"(86, səh.444-448) və s. məqalələrində də XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının nisbətən öz öyrənilmiş 

nümayəndələrinin həyatı və əsərləri haqqında həmin 

dövrə qədər naməlum qalan mənbələr və qaynaqlar 

əsasında məlumat verilirdi. 

Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədəki 

tədqiqatçılarından olan Səlim Rəfiqin "Son dövr Azəri 

ədəbiyyatı" adlı geniş icmal məqaləsi (71, səh.27-34) də 

bütünlükdə XIX yüzillikdə Azərbaycan ədəbiyyatında 

baş verən əsas dəyişikliklərə həsr olunmuşdur. Burada 

müəllif Azərbaycanda yeni tipli ədəbiyyatın yaranmasını 

şərtləndirən ədəbi, tarixi, ictimai-siyasi və mənəvi 

amilləri şərh etməyə çalışmışdır. 

"Azərbaycan yurd bilgisi" öz məhdud imkanları 

daxilində klassik ədəbiyyatın başlıca problem və 

şəxsiyyətlərini ədəbi fikrin diqqət mərkəzinə çəkmiş və 

onları tarixi obyektivlik baxımından qiymətləndirmişdir. 

Əlbəttə, çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının bütün 

problemlərinin bu jurnal səhifələrində öz dolğun əksini 

tapdığını söyləmək doğru olmazdı. Lakin nəzərdən 

keçirilən məqalələrdən də göründüyü kimi, "Azərbaycan 

yurd bilgisi" tədqiqatçılıqla mətnşünaslığı birləşdirir, 

elmi mühakiməyə və tarixi obyektivliyə mühüm 

əhəmiyyət verirdi. Təbii ki, jurnaldakı yazıların hamısı 
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yüksək professionallıq və elmi səriştə ilə seçilmirdi. 

Klassik ədəbiyyata dair məqalələrin arasında bəsit, bu 

günün elmi tələblərinə cavab verməyən yazılara təsadüf 

olunur. Lakin onların necə bir şəraitdə yazıldığını da 

yaddan çıxarmaq lazım deyil. Çünki müəlliflər bir sıra 

hallarda öz tezislərini isbat edən ədəbi faktlar əldə 

etməkdə çətinlik çəkirdilər, bəzən onlarda səriştə və 

professionallıq, dilə bələdlik yetərincə deyildi. Bəzi 

hallarda təsvirçilikdən qaçmaq mümkün olmurdu. Çünki 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin qarşısında duran əsas 

vəzifələrdən biri də Azərbaycan ədəbiyyatının və 

mədəniyyətinin təbliği idi. Əgər jurnaldakı ədəbiyyatla 

bağlı məqalələrin ümumiləşdirici bir cəhətindən 

danışmaq lazım gəlsəydi, ilk növbədə, onların hamısının 

Azərbaycan xalqına, onun mənəviyyat və mədəniyyətinə 

sevgi və vurğunluqla yazıldığı göstərilməlidir. 

"Azərbaycan yurd bilgisi"nin dəyəri və müasir dövrümüz 

üçün əhəmiyyəti də ilk növbədə bundadır. 

 

 Azərbaycan ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi 

 

1932-ci ildə jurnal səhifələrində Əhməd 

Cəfəroğlunun "Azəri ədəbiyyatında istiqlal 

mücadiləsinin izləri" (76, səh.291-305; 77, səh.339-

348; 78, səh.361-371) adlı silsilə məqalələri çap 

olunmağa başlanmışdı. Silsilə dörd məqalədən ibarətdir 

və həmin məqalələrdə xronoloji ardıcıllıqla Azərbaycan 

ədəbiyyatında rus işğalını əks etdirən bədii əsərlərin 

təhlili verilmişdir. Təbii ki, məqalədə adıçəkilən 

əsərlərin böyük bir qismi ilk dəfə Əhməd Cəfəroğlu 
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tərəfindən üzə çıxarılmış, yaxud elmi qiymətini ilk dəfə 

onun tədqiqatlarında almışdı. 

Alim hələ 30-cu illərdə bu gün də Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı və ictimai fikrinin diqqətindən 

kənarda qalan mühüm bir məsələyə toxunmuşdur. Bu da 

klassik Azərbaycan ədəbiyyatının milli azadlıq və 

istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsidir. Təbii ki, həmin 

mübarizə, ilk növbədə, Azərbaycanı işğal edən Rusiya 

imperiyası əleyhinə çevrilmişdir. Bəllidir ki, hər medalın 

iki üzü olur. Bizim rəsmi tarixşünaslıq və 

ədəbiyyatşünaslıqda bu işğal faktının yalnız mütərəqqi 

cəhətləri öyrənilmiş, onun ölkəyə, Azərbaycan xalqına 

və mədəniyyətinə gətirdiyi fəlakətlər isə düşünülmüş 

şəkildə "unudulmuşdur". Başqa sözlə desək, həm 

tarixşünaslıqda, həm də ədəbiyyatşünaslıqda 

Azərbaycan-rus ədəbi-mədəni əlaqələrinin tarixi 

öyrənilmişdir. Lakin unutmaq olmaz ki, Azərbaycan 

yazıçıları yalnız Rusiyadan öyrənməmiş, həm də bəzən 

onu öyrətmiş, eyni zamanda rus hakimiyyətinin gətirdiyi 

özbaşınalıq və mənəviyyatsızlıqlara, bürokratiya və milli 

zülmə qarşı çıxmışdır. Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatşünaslığında məlum səbəblərə görə, 

öyrənilməsi sadəcə mümkün olmayan bu cəhət Əhməd 

Cəfəroğlunun məqalələrində öz əksini tapmışdı. 

Bu silsilə məqalələr də "Azərbaycan yurd bilgisi" 

tədqiqləri seriyasında 1932-ci ildə İstanbulda ayrıca 

kitabça şəklində çap olunmuşdur (105). 

Məqalələrin təhlilinə keçməzdən əvvəl bir 

məsələni də qeyd etmək lazımdır. Əhməd Cəfəroğlu və 

digər mühacir ədəbiyyatşünaslar, dilçilər, tarixçilər, 
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siyasi və ictimai xadimlər, təbii ki, sovet rejiminin, 

bolşeviklərin barışmaz düşməni idilər. Onlar bunu 

gizlətmir, əsərlərində açıq şəkildə bildirirdilər. Başqa cür 

ola da bilməzdi. Çünki məhz çar Rusiyasının köhnə 

sərhədləri daxilində, artıq qırmızı bir imperiya kimi 

bərpa etməyi qarşısına məqsəd qoyan bolşeviklər onların 

vətənlərini işğal etmiş, müstəqil dövlət qurumlarını 

dağıtmış, onları doğma yurdlarından didərgin salmışdı. 

Əhməd Cəfəroğlu istər çar Rusiyasının, istərsə də sovet 

Rusiyasının azərbaycanlılara qarşı yeritdikləri siyasətin 

mahiyyətini açarkən həmişə obyektiv tarixi mövqedə 

dayanır, rus hakim dairələri isə rus xalqı, sadə rus 

adamları arasında qətiyyən bərabərlik işarəsi qoymurdu. 

Buna görə də mühacirlər nəşri olan "Azərbaycan yurd 

bilgisi", ilk növbədə, naşirin obyektivliyi nəticəsində 

antirus və şovinist xarakterli orqana çevrilməmişdi, öz 

elmi-tarixi simasını mühafizə etmişdi. 

"Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin 

izləri" məqaləsi "Səbr sənə, ey əziz vətən" (76, səh. 291) 

epiqrafı ilə başlanır. Bu epiqraf təsadüfi seçilməmişdir. 

Əhməd Cəfəroğlu da Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə 

kimi, "Bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz" 

həqiqətinə ürəkdən inanmışdı və doğma xalqının bir gün 

əsarətdən qurtulacağına əmin idi. 

Silsilə məqalələrin birincisi Azərbaycanın və 

bütünlükdə Qafqazın işğalının rus tarixşünaslığında 

işıqlandırılması məsələsinə həsr edilmişdi. Müəllif 

böyük təəssüf hissi ilə Azərbaycanın həqiqi tarixinin 

hələ də yazılmadığını, bu məsələdən bəhs edən rus 
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alimlərinin isə hakim millətçilik siyasəti yeritdiklərini 

qeyd edirdi. Məqalədə deyilirdi: "Azərbaycan və bütün 

Qafqaz tarixini yazan rus tarixçiləri siyasi istiqlalın mənə 

münəvvər və mücəhhəz bir millətin başına layiq bir 

tacdan başqa bir şey olmadığını bildirdikləri halda, 

qəsdən bu tacı bir saniyə üçün olsa belə, bir türlü rus 

çarının başından ayırmağa təhəmmül edə bilməmiş və 

dolayısı ilə Qafqaz millətlərini ona layiq görməmişdilər. 

Bu rusçu müvvərixlərin nəzərində, ümumiyyətlə, qeyri-

rus millətlərin istiqlaliyyəti həm mədəniyyətə müzir və 

həm də rus istila hakimiyyətinə qarşı bir quldurçuluq 

hərəkətindən başqa bir şey deyildir" (76, səh.291-292). 

Əhməd Cəfəroğlu istər çar Rusiyası, istərsə də rus sovet 

tarixçiləri və bütünlüklə şovinist əqidəli rus ziyalıları 

arasında geniş yayılmış belə bir fikrə qarşı sərt bir 

ittihamla etiraz edərək bildirdi ki, "…Rusiya hüdudları 

daxilində siyasi istiqlala malik ola biləcək ünsür varsa, o 

da ruslardır. Bunun xaricindəki sair irq və qövmlər sırf 

rus qamçısı altında əzilməyə məhkum, cahil və 

qabiliyyətsiz insanlardan ibarətdir" (yenə orada). 

Əhməd Cəfəroğlunun məqaləsi onun rus 

tarixçilərinin, xüsusilə də rus qafqazşünaslarının 

əsərlərinə dərindən bələd olduğunu və bu əsərləri 

obyektiv qiymətləndirdiyini göstərir. Qafqazın ruslar 

tərəfindən işğalını bu bölgənin tarixində mütərəqqi 

addım hesab edən, Qafqazı Rusiyanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi sayan V.Potto, A.Dubrovin, A.Veselovski və s. 

şovinist rus tarixçilərinin baxışları məqalədə geniş təhlil 

olunmuşdur. Əhməd Cəfəroğlu bu tarixçilərin hər birinin 

əsərində yer alan "Qafqazın ruslar tərəfindən işğalının 
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tarixi qanla yazılmışdır" tezisini qəbul edir. Lakin rus 

alimlərindən fərqli olaraq o, işğalçı rus əsgərlərinin özgə 

torpaqlarında tökülən qanlarını deyil, eyni zamanda 

vətənlərini qorumaq, onun yadellilərin tapdağına 

çevrilməsinin qarşısını almaq üçün yurddaşlarının 

axıtdıqları müqəddəs qanı da nəzərə alır. Alimin 

fikrincə, Qafqazın və Azərbaycanın XIX əsrdəki tarixi 

istilaçı rus əsgərlərinin deyil, əksinə, "milli 

mövcudiyyətini, varlığını və istiqlalını qorumaq uğrunda 

axıdılan Azəri türkünün qanı ilə yazılmışdır. Hələ əzim 

silah və qüdrət qarşısında bir ovuc istiqlalpərvər ordusu 

ilə "sən mənim ölümü qala divarlarının üstündə tapa 

bilərsən" andı ilə istiqlalının qeyb edilməsindən daha 

çox öz ölümünü tərcih edən Cavad xanların və Bakı 

xanlığı torpağına rusların ayaq basmalarına təhəmmül 

etməyib dərhal rus generalını (1806-cı ildə Bakının qala 

divarlarının önündə qətl edilən Gəncə cəlladı, general 

Sisianov nəzərdə tutulur - Ş.H.) öldürən həmzələrin qanı 

yazılmışdır" (76, səh.293). 

Müəllif Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixinin 

yalnız şəhidlərin qanı ilə deyil, həm də Azərbaycan 

yazıçı və şairlərinin, aşıqlarının qələmi ilə yazıldığını 

göstərir, öz-özlüyündə milli ədəbiyyat tarixində bir fikir 

cərəyanı təşkil edən istiqlal mücadiləsi ədəbiyyatının 

indiyə qədər tədqiq olunmamasından təəssüf hissi ilə söz 

açırdı. Rus istilası ilə birlikdə meydana çıxan bu 

ədəbiyyat istər çarizm dövründə, istərsə də sovet 

hakimiyyəti illərində hər vasitə ilə unutdurulmuş, xalqın 

yaddaşından silinmişdir. Buna görə də rus işğalı ilə 

əlaqədar Azərbaycan aşıqlərının və şairlərinin bir sıra 
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əsərləri günümüzə gəlib çatmamış, yaxud da təhrif 

olunmuş şəkildə çatmışdır. Bütünlüklə, Əhməd 

Cəfəroğlu Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ayrıca bir 

mövzu kimi ayırdığı istiqlal mücadiləsi ədəbiyyatını 

xronoloji baxımdan aşağıdakı şəkildə qruplaşdırırdı:  

Cavad xanın mücadiləsi ətrafında yazılan 

dastanlar və şeirlər 

Şimali Qafqazın müdafiəçisi Şeyx Şamil 

haqqındakı şeirlər 

Qaçaq dastanları və aşıq ədəbiyyatında 

rus istilasının əks   olunması  

Azərbaycanın vətənpərvər şeir məktəbi və 

milli cərəyan 

Son mühacirət dövrünün istiqlal şeirləri. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının 

təxminən 125 illik bir tarixi inkişafı milli istiqlaliyyət 

uğrunda mübarizənin bədii əksi baxımından geniş 

tədqiqata cəlb edilmişdir. Əsərin yazılması ilə bağlı 

çətinlikləri də qeyd etmək lazımdır. Əhməd Cəfəroğlu 

məhdud ədəbi materialla kifayətlənməli olmuşdu, ədəbi 

faktları bütün genişliyi ilə toplaya bilməməsi bir sıra 

fikir və tezislərini genişləndirmək və tamamlamaq 

imkanı verməmişdi. Lakin bütün bu çətinliklərə 

baxmayaraq o, mühacirətdə də doğma xalqının 

ədəbiyyatına və azadlıq mübarizəsinə xidmətdən kənarda 

durmamışdı. Əhməd Cəfəroğlunun və onun 

həmfikirlərinin mühacir nəşrlərində yer alan bu tipli 

tədqiqatları Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və 

tarixşünaslığının birtərəfliliyini tamamlayır, sovet dövrü 
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tədqiqatlarındakı yarımçıqlığı və qeyri-obyektivliyi 

aradan qaldırırdı.  

Rus tarixçilərinin tezisləri məqalədə Azərbaycan 

ədəbiyyatının ayrı-ayrı konkret nümunələri vasitəsilə 

rədd edilir, onların yalan və saxtalığı sübuta yetirilirdi. 

Məsələn, Vselovski "Qafqazın ruslar tərəfindən fəthi" 

kitabında Gəncəyə daxil olan rus əsgərlərinin yerli əhali 

ilə son dərəcə mərhəmətli davrandığını, talana, 

soyğunçuluğa və qətlə yol vermədiyini sübut etməyə 

çalışmışdı. Əhməd Cəfəroğlu isə rus tarixçisinin bu ağ 

yalanını Azərbaycanın el şairlərindən Gəncəli Həsənin 

aşağıdakı təsirli və inandırıcı misraları ilə ifşa etmişdi: 

    Bayraqları bürc üstündə qurdular, 

   Tifil uşaqları hamı qırdılar, 

   O zaman ki, Cavad xanı vurdular, 

   Sanasan qırıldı beli Gəncənin. 

 

   Bayram gecəsində qalanı aldı, 

   Dörd yanın çevirib qılıncın çaldı, 

   Erkəyi qırılıb dişisi qaldı,  

   Al qana boyandı çölü Gəncənin (76, səh.296). 

 

Təbii ki, tarixi saxtalaşdıran Veselovskiyə deyil, 

hadisələrin canlı şahidi olan el şairinə inanmaq üçün əldə 

daha çox əsas vardır. 

Əsərlərini "Şair" təxəllüsü ilə yazan 

Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun "Gəncə qırğını" 

adlı mənzuməsi milli istiqlal mücadiləsinin 

ədəbiyyatdakı izlərindən biri kimi ilk dəfə bu məqalədə 

təhlil edilmişdi. "Ey qazilər, gəldi qəzadan bəla, Bir 
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olmaz müsibət dövran eylədi. Üz verdi qovqaya dəşti-

Kərbala, Rus Gəncə şəhrini viran eylədi" (76, səh.297) 

misraları ilə başlayan bu şeirdə rus əsgərlərinin 

vəhşilikləri, onların silahsız, dinc Gəncə sakinlərinə 

tutduqları qanlı divan təsirli dillə təsvir edilir. Şeirdəki 

"Tökdülər məscidə şəhid qanları" misrası tarixi 

mənbələrdən məlum olan faktı bir daha açıqlayır. 

Tarixdən bilindiyi kimi, ruslar Gəncə müdafiəçilərinin 

müqavimətini qıraraq şəhəri tutduqdan sonra xilas olmaq 

üçün məscidə sığınan, əksəriyyəti qadın, uşaq və 

qocalardan ibarət 500 nəfərlik dinc əhaliyə divan tutmuş, 

məscidi isə yandırmışdılar (31, səh.111-112). Bu fakt 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəal siyasi 

xadimlərindən olan Mirzəbala Məmmədzadənin 1954-

cü ildə "Azərbaycan yurd bilgisi"ndə çap edilən 

"Gəncənin iĢğalının 150 illiyi" adlı məqaləsində də 

işıqıandırılmışdır (98, səh.11-15). 

Gəncə faciəsi, xüsusilə də sona qədər öz xalqı ilə 

birlikdə olan Gəncə hakimi Cavad xanın igidliyi və 

qəhrəmanlığı Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun tarixi 

mənzuməsində öz əksini tapmışdır. Bu mənzumə ilk 

dəfə 1925-ci ildə Firudinbəy Köçərlinin "Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi materialları" kitabının 1-ci cildinin 1-ci 

hissəsində nəşr olunmuşdur (37, səh.431). Lakin təəssüf 

ki, F.Köçərli də bu əsəri bütünlüklə verə bilməmişdir. İlk 

ədəbiyyat tarixçimiz bu münasibətlə yazırdı: "Mərhum 

Əbdürrəhman ağanın əsərlərində ən əhəmiyyətlisi Gəncə 

xanı Cavad xan Ziyad oğlunun rus qoşunu ilə 1804-cü il 

sənayi-miladiyyədə etdiyi cəngin və xani-mərhumun 

göstərdiyi rəşadət və hünərin və filcümlə onun 
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sərgüzəştinin barəsində yazdığı müxəmməsdir ki, 

maattəəssüf cümləsini burada zikr etmək bəzi səbəblərə 

görə mümkün olmadı" (37, səh.434).     

Əhməd Cəfəroğlu bu əsəri təhlil etmədən öncə 

Azərbaycan azadlıq mübarizəsi tarixində unudulmaz yeri 

olan Cavad xan haqqında qısa məlumat vermiş, bəzi 

tarixi mənbələrə, ilk növbədə də az tanınan Azərbaycan 

tarixçisi Rəşid İsmayılovun (31, səh114) əsərlərinə 

əsaslanaraq Gəncənin müdafiəsinin təşkilində onun 

rolunu və yerini işıqlandırmışdır. Məqalədə 

Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun Cavad xan haqqındakı 

tarixi mənzuməsi geniş təhlil edilmişdir. Əhməd 

Cəfəroğlu mənzuməni həm tarixi, həm də ədəbi 

baxımdan dəyərləndirməyə çalışmışdır. 

Şəki xanlığının işğalı ilə əlaqədar Şəki 

şairlərindən Hətəmin "Oldu" rədifli şeiri də 

"Azərbaycan ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin izləri" 

məqaləsinin birinci hissəsində tam şəkildə verilmiş və 

təhlil edilmişdir (77, səh.299-303). Ümumiyyətlə, 

müəllif bədii materialın qıtlığını və hər kəsin bu 

məxəzlərlə tanış ola bilməyəcəyini nəzərə alaraq, mövzu 

ilə bağlı ədəbi parçaları mümkün qədər geniş verməyə 

can atmışdır. 

Məqalənin ikinci hissəsi Azərbaycandakı rus 

işğalı başa çatdırıldıqdan və bölgədə rus üsuli-idarəsi 

hakim mövqe tutduqdan sonra, Azərbaycan şair və 

aşıqlarının yazdıqları əsərlərin təhlili üzərində 

qurulmuşdur. Burada Əhməd Cəfəroğlu əsas diqqəti 

"Azərbaycan şairlərinin pirləri”ndən biri kimi təqdim 

etdiyi Qasımbəy Zakirin (77, səh340) bioqrafiyası və 
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yaradıcılığı üzərində cəmləşdirmişdir. Zakirin 

bioqrafları, xüsusilə də tanınmış ədəbiyyatşünas Kamran 

Məmmədov şairin həyatının son illərində rus hakim 

dairələrindən gördüyü zülm və təhqirlər haqqında kifayət 

qədər yazmışlar. Əslində isə bu məsələyə ilk diqqət 

yetirən və onu bütün kəskinliyi ilə ədəbi fikrin 

gündəliyinə çıxaran Əhməd Cəfəroğlu olmuşdur. Lakin 

alimin adı və "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalı son illərə 

qədər yasaq edildiyindən, Zakir tədqiqatçıları bu məsələ 

ilə bağlı mühacir alimin fikirlərindən xəbərsiz 

qalmışdılar. Zakirin çarizmə və onun yerlərdəki 

nümayəndələrinə barışmaz münasibəti, ilk növbədə, 

şairin əsərlərindən gətirilən çoxsaylı faktlarla sübuta 

yetirilmişdir. Lakin bu nümunələrdə bir sıra təhrif və 

yanlışlıqların olması tədqiqatçının qüsurlu nüsxələrdən 

istifadə etdiyini göstərir. 

Zakir yaradıcılığının XIX əsrin 30-50-ci illərində 

Azərbaycanda cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələr 

fonunda, tarixi aspektdə öyrənilməsi hələ də 

tədqiqatçısını gözləməkdədir. 

"İxtiyar Zakir uğradığı müsibətdə yalqız deyildir" 

(77, səh.342), - deyə məqalədə daha sonra şəxsi 

həyatlarında, ailələrinin həyatında rus hakimiyyətinin 

təzyiq və zülmlərini görmüş digər Azərbaycan şairləri 

haqqında da söz açılmışdır. Məqalə müəllifi belə 

müəlliflərin sırasında Ağa Məsih ġirvani, NiĢaat 

ġirvani, Ağa Ġsmayıl Zəbih, Cəfərqulu xan Nəva, 

Mustafa bəy Arif, Məhəmməd bəy CavanĢir (AĢiq) və 

b. adlar çəkir, onların yaradıcılığından müvafiq örnəklər 

verir. Bu şairlərin ümumi, birləşdirici cəhəti olaraq 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

            Şəlalə Həsənova            “Mühacirət irsimizin “Yurd Bilgisi”  

174 

göstərilir ki, "rus siyasətinə qurban edilən və qürbət rus 

ellərinə sürülərək ölən və şəhid düşən bu Azəri 

istiqlalpərvər münəvvərlərinin hamısı birağızdan rus 

istilasını öz şeirlərində lənətlə yad etmişdilər" (77, 

səh.342). 

Müəllif işğalçı rus qüvvələrinə açıq müqavimət 

göstərdiyi üçün bir məlumata görə Kazana, başqa bir 

məlumata görə, Xarkova sürgün edilən və vətəndən 

uzaqlarda doğma yurd həsrəti ilə gözlərini yuman 

Mustafa bəy Arifin yaradıcılığı üzərində xüsusilə geniş 

dayanır. Əhməd Cəfəroğlu Arifin yaradıcılığının ümumi 

səciyyəsini verərək yazır: "Hələ şair Arifin kəndisinin 

sürgün həyatında yazdığı şeirlər o qədər vətəni və 

millidir ki, şairin rus istilasına qarşı bəslədiyi nifrət 

haqqında qətiyyən heç bir tərəddüdə yer qoymur. Zavallı 

şair, nəhayət vətən uzaqlığına təhəmmül edə bilməyərək, 

rus mənfalarında həsrətlə həyatından ayrılmağa məcbur 

olmuşdur. Arif sözün geniş mənası ilə qiymətli şüurlu bir 

milliyyətpərvər və istiqlalpərvər bir mücahiddir" (77, 

səh.343). Məqalədə şairin əsərlərindən gətirilən 

nümunələr bu fikrin gerçəkliyinə bir daha təminat vermiş 

olur. 

Ellərimiz vardı bəyli, paşalı, 

Dağlarımız vardı əlvan meşəli, 

Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli, 

Qaldı bağlar, xiyabanlar ağlaram (77, səh.344). 

 

Mustafa bəy Arifin bu səmimi, ürəkdən gələn 

misraları şairin işğalçılara nifrət və Vətən məhəbbəti 

haqqında aydın təsəvvür doğurur. 
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Rus inzibati dairələri tərəfindən doğulub-

böyüdüyü Qarabağdan Ordubada sürgün edilən, 

ömrünün son illərini burada tənhalıq içərisində başa 

vuran tanınmış el şairlərindən Məhəmmədbəy AĢiqin  

və həyatının böyük bir hissəsini Peterburqda fəxri 

sürgündə keçirən  Qarabağ xanlarından olan şair 

Cəfərquluxan Nəvanın yaradıcılığına da məqalədə 

geniş yer ayrılmışdır.  

Lakin ədalət naminə burada qeyd etmək lazımdır 

ki, Məhəmmədbəy AĢiqin  "Tövbənamə" əsəri Əhməd 

Cəfəroğlunun göstərdiyi kimi, ruslara qarşı yazılan bir 

əsər deyildir. Bu təsirli və ibrətamiz tərcibəndində 

Məhəmmədbəy Aşiq sadəcə olaraq keçdiyi həyat yoluna 

nəzər salmış, bu yolun bütün mürəkkəbliklərini, 

ziddiyyətlərini, səhv və nöqsanlarını göz önünə gətirmiş, 

bilərəkdən, yaxud bilməyərəkdən tutduğu pis işlər, bəd 

əməllər üçün Tanrı qarşısında üzrxahlıq etmişdir. 

"Tövbənamə" şairin daxili dünyasının əksi, onun həyat 

yolunun özünəməxsus bir poetik yekunu idi. Əhməd 

Cəfəroğlu yazır: "Ölümündən bir az əvvəl yazdığı 

"Tövbənamə" adlı tərcibəndində həyatında işlədiyi 

günahların əvfini diləyirsə də, fəqət Rusiyaya və ruslara 

qarşı düşmançılığını da qətiyyən gizlətməmişdir" (77, 

səh.345). Tədqiqatçı bu tezisini durultmaq üçün 

"Tövbənamə"dən aşağıdakı misraları misal gətirmişdir: 

“Rəhm qıl bari-xuda ki, günahkaram, Asi-u bəd əməl 

Rusyau xaram mən”. 

Şeirlərdəki yanlışlıqlar göz qabağındadır və 

Əhməd Cəfəroğlu kimi həssas bir mətnşünasın bu  

yanlışlıqları, vəzn pozğunluqlarını və nəhayət, beytin 
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əslində heç bir məna vermədiyini görməməsi təəccüb 

doğurur. Əslində isə həmin misralar orijinalda belədir: 

“Rəhm qıl bari-xudayə ki, günahkaram mən, Asiyü bəd 

əməlü rusiyahü xaram mən” (37, səh.433). 

Göründüyü kimi, burada ümumiyyətlə ruslardan 

söz açılmır. Sadəcə olaraq "Tövbənamə" müəllifi özünün 

Tanrı qarşısında üsyankar (asi), pis əməlli (bədəməl) və 

üzü qara (rusiyah) olduğunu söyləyir və tövbə edir. Çox 

ehtimal ki, transkripsiya zamanı yol verilən diqqətsizlik 

nəticəsində tədqiqatçı "rusiyah" sözünü doğru oxumamış 

və bunun da nəticəsində yanlış olaraq şeirin ruslarla 

bağlılığı qənaətinə gəlmişdir. 

"Azərbaycan ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin 

izləri" tədqiqatının üçüncü hissəsi ġeyx ġamil və 

Azərbaycan qaçaqları ilə bağlı əsərlərin təhlilinə həsr 

olunmuşdur. Bu kitabın ikinci fəslində də göstərildiyi 

kimi, Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycanda rus işğalından 

sonra geniş yayılan qaçaqçılıq hərəkatını siyasi mübarizə 

kimi qəbul edir və onu yadelli işğalçılara qarşı 

ümumxalq hərəkatının bariz nümunələri sayırdı. Buna 

görə də o, Dağıstanda Şeyx Şamilin başçılığı altında 

genişlənən milli-azadlıq mübarizəsi ilə Azərbaycandakı 

qaçaq hərəkatı arasında analogiya axtarırdı. 

Şeyx Şamili tərənnüm edən şeirlər əsasən 

Azərbaycanın Qərb bölgəsindəki el şairlərinin 

əsərlərindən alınmışdır. Təəssüf ki, tədqiqatçı Biçarə 

Osman, Müəzzin Turab (78, səh.361-364) və s. kimi 

aşıqların əsərlərini hansı mənbədən götürdüyünü qeyd 

etməmişdir. Öz növbəsində bu şeirlər bir tərəfdən 

onların müəlliflərinin ədəbi təcrübəsi və yetkinliyi, o biri 
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tərəfdən isə, bütünlükdə Azərbaycanda Şeyx Şamil 

hərəkatına böyük bir rəğbət bəslənilməsi haqqında 

təsəvvür doğurur. 

Xalq ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin və rus 

ağalığına qarşı mübarizənin izlərini axtaran tədqiqatçı 

daha çox "Qaçaq Nəbi" dastanına istinad etmiş və 

onun geniş təhlilini vermişdir (78, 365-367). Çox güman 

ki, Azərbaycan ədəbiyyatındakı digər qaçaq dastanları - 

"Qaçaq Kərəm", "Qatır Məmməd" və s. Əhməd 

Cəfəroğluna bəlli olmadığından, yaxud həmin 

dastanların mətnini əldə edə bilmədiyindən tədqiqatçı 

yalnız "Qaçaq Nəbi" ilə kifayətlənməli olmuşdur. 

Bu qiymətli tədqiqatın dördüncü və sonuncu 

hissəsində müəllif yenidən Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı 

üzərinə qayıdaraq onun XIX əsrin ikinci yarısı və XX 

əsrin ilk iki onilliyindəki inkişafını qısa şəkildə gözdən 

keçirir. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli 

Axundov, Həsənbəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu və 

Əlibəy Hüseynzadə və b. ədəbi-ictimai simaların milli 

istiqlal mücadiləsinə verdiyi töhfələrdən söz açır. 

Şübhəsiz, rus mədəniyyətinin təsiri altında yetişən, 

Azərbaycan-rus ədəbi-mədəni əlaqələrinin 

genişlənməsində böyük rolları olan və əsərlərində dönə-

dönə rus ədəbiyyatının, Rusiya ilə əlaqələrin Azərbaycan 

üçün əhəmiyyətindən bəhs edən bu sənət adamlarının 

Rusiyaya qarşı mübarizə aparmaları fikri ilk baxışdan bir 

qədər ziddiyyətli görünür. Lakin məsələnin mahiyyətinə 

vardıqda, adları çəkilən ədəbi simaların hər birinin 

Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsində öz yerləri və 

rolları olduğu aşkara çıxır. Şübhəsiz, həm Bakıxanov, 
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həm də Axundov və Zərdabi doğma xalqlarının azadlıq 

və istiqlaliyyətinə mane olan qüvvələrə qarşı həmişə 

mübarizə aparmışdılar. Doğrudur, onların rus çarizminə 

qarşı açıq, deklarativ xarakterli əsərləri yoxdur, lakin 

yaradıcılıqlarının, fəaliyyətlərinin bütün qayəsi, bütün 

ruhu xalqı özünü dərk etməyə, öz azadlığı və 

müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə, başqa sözlə desək, 

istiqlal mücadiləsinə çağırışdan ibarətdir. Çox ehtimal 

ki, Əhməd Cəfəroğlu da hər şeydən əvvəl bu amilləri 

nəzərə alaraq onların yaradıcılığını milli istiqlal 

mücadiləsi tarixinin bir səhifəsi kimi təqdim etmişdir. 

Lakin təəssüf ki, məqalənin son hissəsi daha çox qısa 

tezislər xarakteri daşındığından bu məsələlər geniş şərh 

edilməmişdir.  

Eyni sözləri mühacir Azərbaycan ədəbiyyatının 

milli-istiqlal savaşındakı yeri haqqında da demək 

mümkündür. Təbii ki, bu mövzu ilə bağlı Əhməd 

Cəfəroğlunun əlində daha çox material olmuşdur. Lakin 

naməlum səbəblər üzündən alim tədqiqatını başa çatdıra 

bilməmişdir. İlk cizgilərini hələ 30-cu illərdə, məhdud 

ədəbi materialla Əhməd Cəfəroğlunun cızmış olduğu bu 

mühüm mövzu bu gün özünün daha geniş və monoqrafik 

həllini gözləməkdədir. 
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                                 Nəticə 

 

Əsrlərboyu Azərbaycan xalqı istər indi 

məskunlaşdığı ərazi daxilində, istərsə də onun 

hüdudlarından kənarda zəngin və özünəməxsus elmi-

ədəbi irs yaratmışdır. Xalqın tarixində baş verən mühüm 

siyasi proseslər, onun azadlıq və müstəqillik uğrunda 

mübarizəsi, işğalçı müharibələr və silahlı üsyanlar 

müxtəlif zaman kəsimlərində Azərbaycandan güclü 

mühacirət axınlarının çıxmasına imkan yaratmışdır. 

Yalnız XX əsrdə deyil, daha əvvəlki dövrlərdə də 

qüdrətli sənətkarların, elm və mədəniyyət xadimlərinin 

adları ilə təmsil olunan Azərbaycan müharicət ədəbiyyatı 

mövcud olmuş və yaşamışdır. Milli dövlətçilik 

ənənələrinin formalaşdığı, milli şüurun gücləndiyi XX 

əsr şəraitində isə bu mühacir ədəbiyyatı artıq amorf 

Şərq-İslam hüdudlarından və mövcud sxolastik 

ənənələrindən uzaqlaşaraq, üzünü tamamilə 

Azərbaycana tərəf çevirmişdir. Bu mənada XX əsr 

mühacirət ədəbiyyatı, heç şübhəsiz, milli mədəniyyətin 

ayrılmaz tərkib hissəsi kimi nəzərə alınmalı və 

öyrənilməlidir. 

Problemə bu baxımdan yanaşaraq, kitabda 

Azərbaycan hüdudlarından kənarda nəşr olunan mühacir 

mətbuat orqanlarının birinin timsalında mühacir 

ədəbiyyatşünaslığının problemlərini, inkişaf yollarını və 

onun milli-mənəvi fikir xəzinəsinə verdiyi töhfələri 

müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. "Azərbaycan yurd 

bilgisi" jurnalının qurucusu və əsas müəlliflərindən biri 
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olan professor Əhməd Cəfəroğlunun zəngin elmi irsi bu 

tədqiqat əsərində ilk dəfə olaraq Azərbaycan elmi 

fikrinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilmiş 

və öyrənilmişdir. 

20-30-cu illər Azərbaycan mühacirət 

ədəbiyyatşünaslığının problemlərini Azərbaycan, 

Türkiyə və bəzi Avropa qaynaqları əsasında geniş 

şəkildə tədqiq etməyi qarşısına məqsəd qoyan müəllif 

"Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalının təfərrüatlı 

öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakı elmi qənaətlərə 

gəlmişdir: 

o Rusiyadakı Fevral və Oktyabr inqilablarından, 

habelə Demokratik Azərbaycan Respublikasının 

süqutundan sonra Azərbaycandan güclü bir 

mühacirət dalğası keçmiş, milli ziyalıların və 

qabaqçıl siyasi xadimlərin bir qismi ölkədəki 

yeni siyasi rejimlə və reallıqlarla barışmayaraq 

xaricdə yaşamağı daha üstün tutmuşlar. Bunun da 

nəticəsində ölkədən bəlli bir "zəka axını" prosesi 

başlanmış və Azərbaycan mədəniyyətinin, ictimai 

fikrinin bir sıra nümayəndələri vətəndən kənarda 

yaşamaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdılar. 

o Ölkədəki mövcud rejimlə ideoloji mübarizələrini 

davam etdirmək üçün siyasi mühacirət 

nümayəndələri nəşr fəaliyyətinə böyük üstünlük 

vermişlər. Onların Türkiyə və Avropada təsis 

etdikləri bir sıra qəzet və məcmuələr yalnız siyasi 

mübarizə ilə kifayətlənməmiş, eyni zamanda 

Azərbaycan mədəni-mənəvi həyatının müxtəlif 

sahələrinə də nüfuz etməyə çalışmışdır. 
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Mühacirətin Azərbaycandakı rejimin 

devriləcəyinə inamları azaldıqca onların 

fəaliyyətindəki maarifçilik xətti də 

qüvvətlənmişdir. Başqa sözlə desək, siyasi 

mühacirət nümayəndələri hakimiyyət üçün deyil, 

Vətənin gələcəyi, onun təkrarsız mədəniyyətinin 

öyrənilməsi, təbliğ edilməsi və yeni rejimin 

kobud müdaxilələrindən qorunub-saxlanması 

üçün mübarizə etməyə başlamışlar. "Azərbaycan 

yurd bilgisi" jurnalı da belə bir əhval-ruhiyyə 

şəraitində meydana gəlmiş və tezliklə yalnız 

mühacir nəşrlərinə deyil, bütünlükdə Türkiyənin 

elmi mətbuatına istiqamət verən akademik bir 

orqan halına gəlmişdir. 

o "Azərbaycan yurd bilgisi" əsas məqsəd kimi 

qarşısında Azərbaycan türklərinin qədim tarixini, 

mədəniyyətini və mənəvi həyatını öyrənmək 

vəzifəsi qoysa da, sonrakı fəaliyyətində yalnız bu 

sahə ilə məhdudlaşmamış, bütünlüklə ortaq, 

müştərək türk mədəniyyətinin, daha geniş 

anlamda götürsək, türk sivilizasiyasının 

problemləri ilə məşğul olmuşdur. Bu prinsip 

jurnalın redaksiya heyətindən tutmuş, onun 

mündəricatının müəyyənləşdirilməsinə qədər hər 

yerdə gözlənilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 

məcmuənin yazarlar heyəti və müəllifləri 

arasında türk xalqlarının yaşadığı əksər bölgələr 

təmsil olunmuşdur. Jurnal yalnız Azərbaycan 

türklərinin deyil, habrlə özbəklərin, Volqaboyu 

türklərinin, yakutların, altayların və s. həyatı, 
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mədəniyyəti haqqında geniş materiallar dərc 

etmişdir. Lakin bununla bir sırada "Azərbaycan 

yurd bilgisi"nin əsas ağırlıq mərkəzini 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı problemlər təşkil 

etmişdir. 

o Müasir türk ədəbiyyatşünaslığına, dilçiliyinə, 

dialektologiyasına müqayisəli tədqiqat metodu 

ilk dəfə "Azərbaycan yurd bilgisi" vasitəsilə 

gətirilmişdir. Jurnalda dərc olunan materialların 

böyük əksəriyyəti müqayisəli təhlil metoduna 

əsaslanır. Burada həm müxtəlif türk xalqlarının 

folklor və klassik irsi, həm də Şərq-Qərb ədəbi 

münasibətləri müqayisəli zəmində öyrənilmişdir. 

Bu mənada "Azərbaycan yurd bilgisi" bir çox 

aspektlərdən XX əsr türkologiyasına istiqamət 

verən bir nəşr olmuşdur. 

o Məcmuənin istər tarixi, istər coğrafi, istərsə də 

zaman baxımından əhatə dairəsi geniş olmuşdur. 

Burada qədim türk yazılı abidələrindən, "Manas" 

dastanından tutmuş, 30-cu illərin ədəbiyyatına 

qədər böyük bir mədəni dövr öz geniş elmi 

şərhini tapmışdır. Türk ədəbiyyatları yarandıqları 

regionlardakı digər ədəbi sistemlərlə - irandilli 

ədəbiyyat, ərəbdilli ədəbiyyat, slavyan 

ədəbiyyatları və s. ilə bağlı şəkildə qarşılıqlı 

münasibətlər zəminində nəzərdən keçirilmişdir. 

o "Azərbaycan yurd bilgisi"nin ilk nömrəsindən 

etibarən aydın ifadə olunmuş ideoloji xətti 

mövcud idi. Jurnal Azərbaycan xalqının, eləcə də 

əvvəlcə rus, sonra isə sovet imperiyasının 
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tərkibində olan digər türk xalqlarının siyasi 

müstəqilliyi, tarixi əsarət buxovlarından azad 

olunması uğrunda ardıcıl mübarizə aparırdı. 

Amma bununla bir sırada jurnalın bütün 

fəaliyyətində və dəst-xəttində ədəbiyyatın siyasi 

prinsip və doktrinalara tabe edilməməsi, müasir 

terminologiya ilə desək, ədəbiyyatın 

ideologiyasızlaşdırılması prinsipi ardıcıl olaraq 

həyata keçirilirdi. Hətta sovet rejimi şəraitində 

yaşayıb-yaradan yazıçılara da onların siyasi 

mənsubiyyəti deyil, əsərlərinin bədii-estetik 

məziyyəti və tarixi gerçəkliyə münasibəti 

baxımından qiymət verilirdi. 

o "Azərbaycan yurd bilgisi" mühacirət nəşrləri 

arasında öz elmi obyektivliyi ilə seçilir. Bu da 

jurnalın ilk nömrəsindən son nömrəsinə qədər 

seçdiyi elmi-akademik xəttə sadiq qalması, ucuz 

təbliğat effektlərindən, yersiz siyasi 

ambisiyalardan və ehtiraslardan uzaq qalması ilə 

bağlıdır. 

o Məcmuədəki ədəbiyyatşünaslıq xarakterli 

materialların həmin dövrün Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatşünaslığı və folklorşünaslığı ilə 

müqayisəli şəkildə öyrənilməsi göstərir ki, milli 

ədəbiyyat tarixinin bir çox problemlərinə və 

şəxsiyyətlərinə münasibətdə  "Azərbaycan yurd 

bilgisi" elmi-tarixi cəhətdən daha dəqiq və 

əsaslandırılmış mövqe tutmuş, milli 

mədəniyyətimizin taleyüklü məsələlərində 

konseptual dəyərləndirmələr aparmışdır. Bu da 
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jurnalın ətrafında yığışan elmi qüvvələrin yüksək 

professionallığı, onların hazırlıq səviyyəsi, 

Avropa və Şərq filologiyasının ənənələri ilə daha 

yaxından tanış olmaları ilə bağlı idi. 

o "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalı onun naşiri və 

redaktoru, professor Əhməd Cəfəroğlu başda 

olmaqla Azərbaycan mühacirətinin siyasi və 

elmi-ədəbi qanadları arasında sıx əməkdaşlıq və 

işbirliyi yaranmasına təkan vermiş, mühacirət 

nümayəndələri arasında vətənsevərlik 

duyğusunun, doğma ədəbiyyat və mədəniyyətə 

maraq hissinin formalaşmasına və qorunub-

saxlanmasına kömək etmiş, onun təbliği üçün öz 

fikirlərini bölüşdükləri tribuna və milli 

mədəniyyət haqqında bilgi aldıqları məktəb 

funksiyasını daşımışdır. 

o Jurnal Azərbaycan folklorunu, klassik və müasir 

Azərbaycan ədəbiyyatını professional şəkildə 

tədqiq edib öyrənməklə bir sırada 

Azərbaycandakı çağdaş ədəbi mühiti, ədəbi 

mübarizələri də ardıcıl şəkildə izləmiş, eyni 

zamanda mətnşünaslıq sahəsində müəyyən 

fəaliyyət göstərmişdir. Bütün bunlar isə, 

şübhəsiz, "Azərbaycan yurd bilgisi"nin 

ensiklopedik xarakterli bir nəşr olduğunu əyani 

şəkildə sübut edir. Jurnalın bütün nömrələrinin 

80-ci illərdə Türkiyədə fotofaksimilə yolu ilə 

nəşr edilməsi də müasir filoloji fikrin bu ciddi 

elmi qaynağa ardıcıl ehtiyacından xəbər 

verməkdədir. 
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Ümid edirik ki, XX əsr Azərbaycan filoloji 

fikrinin qiymətli mənbələrindən biri olan "Azərbaycan 

yurd bilgisi" bundan sonra ölkəmizdə və onun 

hüdudlarından kənardakı azərbaycanşünasların diqqətini 

daha intensiv bir şəkildə cəlb edəcəkdir. Qeyd edək ki, 

jurnalın bütün nömrələrinin oriqinalları 1997-ci ilin 

noyabr ayında Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər 

Əliyevin göstərişi ilə Bakıya gətirilmiş və Milli Dövlət 

Arxivinə verilmişdir. 
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ġəlalə Arif qızı Həsənova 

         

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Slavyan 

Universitetinin dosenti, “Azer-Qlobe” İctimai-Siyasi 

Tədqiqatlar İnstitutu yanında Qafqaz Tarixi Mərkəzinin 

direktoru,  “İctimaiyyətlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək” 

İctimai Birliyinin sədri, ədəbi tənqidçi, PR üzrə 

mütəxəssisdir. 

Bakı Dövlət Universitetinin  filologiya  

fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra,   

“Bakı-Baku” qəzetlərində müxbir, “Literaturnı 

Azərbaycan” jurnalında ədəbi işçi, Xarici İqtisadi   

Əlaqələr Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri, 

“Nikoil” İnvestisiya Şirkətində icra aparatının rəhbəri,  

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində informasiya 

və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifələrində 

çalışmışdır. 

 1980-1990-cı illərdə mətbuatdakı əlvan 

məqalələri ilə ədəbi tənqidçi kimi tanınmış, dəfələrlə 

Moskvada “Literaturnaya Qazeta”nın “dəyirmi 

masa”larında  80-ci illərin ədəbi nəsli barədə çıxışlar 

etmişdir. 

1989-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvüdür. Birliyin X-XII qurultaylarında təftiş 

komissiyasının və  “Literaturnı Azərbaycan”  jurnalının 

redkollegiyasının üzvü seçilmişdir.  

“Exo” qəzetinin PR  üzrə ekspertidir. 

www.1news.az xəbərlər  saytının “Piar v naşey jizni” 

(“Həyatımızda piar”) rubrikasının müəllifidur.  
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2008-ci ildən erməni saxtalaşdırmalarının ifşasına 

dair ciddi tədqiqat işləri aparır. Bu istiqamətdə 

www.west-land.az, www.erevangala500.com saytlarını 

yaradmış, “Qafqazda olmayan ölkə - Ermənistan”, 

İrəvan qalasının 500 illiyinə həsr olunmuş “Mənim 500 

yaşım var” filmlərini, “Ararat danışır”, Puşkindən 

sürpriz”, “Kesab oyunu”, “ABŞ ekspertləri “erməni 

genosidinə qarşı” videoçarxlarını çəkmişdir.  

Erməni məsələsinə dair mətbuatda müsahibələr 

və məqalələrlə fəal çixiş edir. 
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